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Uit de bestuursvergadering van 25 november
De Corona-problematiek heeft de vereniging in de afgelopen maanden
belet zich te profileren. Contactavonden moesten vervallen.
De jaarlijkse tentoonstelling en keuring kon geen doorgang vinden.
Voorlopig is terughoudendheid over 2021 geboden.
Gelet op de onzekere situatie door de Corona pandemie is het moeilijk
om begin 2021 activiteiten te plannen.
Besloten wordt om het rooster te starten op donderdag 24 maart met
een ALV, waarin de verslagen over 2020 en de verwachtingen voor
2021 worden besproken.
Na een pauze zal de avond feestelijk worden afgesloten.
Wordt het alsnog mogelijk om eerder activiteiten te houden dan
worden die natuurlijk georganiseerd.

OP BEZOEK BIJ WILLEM WEERDESTEYN
PIET STIGTER
Deze week was ik op bezoek bij en zeer interessante man.
Al op het moment dat hij werd geboren, schreef hij geschiedenis.
De dag nadat hij op 31 december 1931 in Amsterdam is geboren
begon er een nieuw kalenderjaar: 1932. Met zijn 88 jaar, is hij nu het
oudste lid in leeftijd van de E.V.v.V.
Vanaf de 60-er jaren van de vorige eeuw heeft hij al vogels gehad.
Begonnen met zangkanaries, later aangevuld met kleurkanaries en
agaporniden, heeft hij al snel de nodige trofeeën op de
verenigingstentoonstellingen van ‘Avinatura’ en ‘Kleurvogel’ in
Amsterdam gewonnen.
Nadat hij, samen met zijn vrouw Mien, in 1982 naar Almere was
verhuisd, kon het niet uitblijven, dat hij ook hier actief met zijn hobby
bezig wilde zijn.
Alleen… er was hier geen vereniging en elke keer naar Amsterdam te
moeten was ook lastig. Al snel was er contact gelegd met een 10-tal
andere (meest Amsterdamse) vogelliefhebbers die naar Almere waren
gekomen.
Zo schreef Willem opnieuw geschiedenis toen hij, als één van de
oprichters van de ‘Eerste Vereniging van Vogelvrienden’ op
17 mei 1983 plaats nam in het bestuur als Ringencommissaris.
Sinds die tijd heeft hij zich altijd bezig gehouden met het houden en
fokken van kanaries, tot een jaar of 5 geleden Mien ook wel eens wat
anders in de kooien wilde hebben.
Gouldamadines moesten er bij komen.
Na enkele jaren van trouw door Mien te zijn verzorgd werd het haar
toch wat te veel en bleven alleen de kanaries nog over.
Op dit moment bestaat de verzameling kanaries uit bruin geel
intensief, agaat, pastel en arlequim.
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Buiten zijn vogels hebben Willem en Mien ook vele jaren veel plezier
gehad met hun 8 meter lange motorboot. Zo was Willem aan het begin
van de ontwikkeling van de jachthaven ‘Haddock’ in Almere Haven
betrokken met de opbouw.
Daar hebben wij hem ook leren kennen toen wij een ligplaats voor
onze boot kregen.
Het is elke keer weer een genoegen om bij Willem en Mien hun
verhalen te horen.
advertentie
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Hoe slapen vogels?
Door: A. Lemmens.
Levende wezens hebben slaap nodig, dat moge duidelijk zijn, dat geldt
ook voor vogels. Slaap is nodig om de conditie op peil te houden.
Zieke vogels slapen veel om snel te kunnen herstellen.
Slaap, zonder verstoringen, is ook nodig om de processen die een
vogel jaarlijks door moet maken, broedrijp worden, broeden en ruien,
nodig. In de rustperiode, dat zegt het begrip al, slapen vogels meer
dan in de rest van het jaar. Maar hoe slapen vogels.....
Om dit proces, slapen, goed te kunnen begeleiden bij onze vogels in
een beschermd milieu, is het goed om het proces van slapen bij vogels
goed te begrijpen.
De meeste vogels slapen met hun kop naar achter gedraaid en onder
de schouderveren gestoken. De zangvogels, waaronder ook de
Amerikaanse sijzen vallen, staan in hun slaap op één poot.
De andere poot is opgetrokken onder de veren van de onderbuik.
De zangvogels slapen meestal op een tak of stok.
De reden hiervan, dat geldt zeker voor de opgetrokken poot, is om
zomin mogelijk lichaamstemperatuur te verliezen. Om verder nog
minder lichaamstemperatuur te verliezen zetten ze hun veren op.
Hierdoor komt er een luchtlaag tussen de veren die als isolatie dient.
Een mens kan diep slapen, vogels slapen van naturen licht.
Dat heeft te maken met de alertheid van vogel met betrekking op
gevaar. Bij gevaar moeten ze snel reageren, wat bij een diepe slaap
niet mogelijk is. Daarnaast slapen de meeste vogels maar half.
Dat geldt voor vogels die slapen op een tak of op de grond.
De ene helft van de hersenen slaapt en de andere is wakker, dat
noemt men unihemisfere slaap. Als de linker helft van de hersenen
slaapt is het rechter oog open en omgekeerd.
De wetenschappers vermoeden dat ook vogels die op trek zijn van
deze techniek gebruik maken. Ze slapen dan voor de helft in de tijd
dat ze naar hun winter- of zomerverblijven vliegen.
Bij vogels, die in groepsverband slapen, slapen de vogels aan de
buitenkant van de groep op de unihemisfere wijze. Vogels in het
binnenste deel van de groep slapen met beide helften van de
hersenen, dus diep.
Dat vogels op een poot slapen is een kwestie van energiebesparing.
De poot van de vogels is niet meer dan vel over been, zo goed als
geen isolatie. Via de poten gaat dus veel energie verloren, wat de
reden is dan ze een poot optrekken tussen de veren.
Tussen de veren is een poot goed geïsoleerd.
Door de poot, waar ze zich mee vast houden aan de tak, zakken ze
doorheen zodat deze ook geïsoleerd wordt door de veren.
Vogels die op een tak slapen, vallen in hun slaap niet van de tak,
omdat de dicht geknepen tenen rond de tak de natuurlijke houding van
de poot is. Met andere woorden, de vogel moet kracht gebruiken om
de tenen los te krijgen van de tak.
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Bij de mens is het net omgekeerd, willen wij iets vast houden met onze
vingers, moeten we voor het vast houden kracht zetten.
Onze natuurlijke houding van de vingers is, dat de vingers slap zijn.
Het mechanisme, dat de vogel, die op een tak slaapt niet van de tak
vallen als ze slaapt, werkt als volgt:
Een pees loopt vanaf het dijbeen over de knie, onder de enkel door en
zo naar de tenen. Doordat de vogel, om energie te besparen, als hij
gaat slapen door de knie zakt, van de poot, waar hij zich mee vasthoud aan de tak, ontspant zich de pees en de tenen sluiten om de tak.
Voor alle duidelijk moet nog gezegd zijn, dat de knie van een vogel zit
vlak onder het lichaam tussen de veren.
Het is het beste om te onthouden door naar de menselijke
enkelgewrichten te kijken. Onze enkel scharniert naar achteren, dat
doet ook de enkel van de vogel ook.
Wie interesse heeft in het functioneren van spieren, pezen en
gewrichten van een vogel, zou het boek “De ontvederde vogel” van
Katrina van Grouw eens moeten lezen.
Vaak zien we dat vogels dicht naast elkaar slapen, in kolonieverband of
paartjes dicht tegen elkaar aan of in holen (nestkastjes). Op deze wijze
houden ze elkaar warm en verliezen weinig energie bij het slapen.
Buiten de broedtijd slapen Amerikaanse sijzen ook wel in kolonieverband of paarsgewijs naast elkaar.
In de broedtijd is het een ander verhaal. Meestal is het in deze tijd
warm en verliezen ze weinig energie bij het slapen.
In het territorium speelt bewaking dan ook een belangrijke rol,
de vogels zullen dan geen andere vogels tolereren in hun buurt.
Dat heeft weer te maken met aanbod van voedsel voor hun jongen.
Hoe minder voedsel door andere wordt weggenomen, hoe meer jongen
de vogels kunnen groot brengen. Het gaat nu eenmaal om het spel van
je genen doorgeven aan de komende generaties. Behoud van de soort.
Er zijn zelfs vogels die hun lichaamstemperatuur kunnen laten dalen in
de periode dat ze slapen om energie te besparen (o.a. kolibries,
mezen, goudhaantjes).

advertentie
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Over het algemeen slapen vogels in de periode, dat ze geen voedsel
kunnen vinden. Voor zaadeters is dat overdag. Vogels die leven van
slikdieren in getijdegebieden slapen op de momenten dat het hoog
water is. Het slaapproces wordt dus aangepast aan de manier van
voedsel vergaren.
Als we weten hoe een vogel slaapt kunnen we de omstandigheden in
onze vogelverblijven zo inrichten dat de vogel ook op een optimale
manier kan slapen.
Veel van onze vogelverblijven zijn voorzien van kunstlicht dat
geschakeld wordt via tijdklokken en dimmers.
Als de hoofdverlichting uit gaat via de tijdklokken, (vaak TL buizen,
die kostbare apparatuur nodig hebben om te kunnen dimmen), moet
er een gloeilampje branden die wel dimbaar is, die dan langzaam uit
gaat. Anders krijg je een schrikreactie van de vogel, wat inhoudt dat
de vogel gaat vliegen met alle gevolgen van dien in het donker.
Zorg dat er geen lichtinval via de ramen zich kan voordoen in de
nachtelijke uren. Bijvoorbeeld door langsrijdende auto’s.
De beste manier om dit te voorkomen is de ramen te verduisteren.
Door de lichtinval van buiten kunnen de vogels ook schrikken.
Schrikreacties in het slaapproces veroorzaken stress en een niet
optimaal slaapproces.
Op langere termijn gaat de conditie van de vogel achter uit.
Broeden en een goede rui kun je dan vergeten.

Een open deur
Wim van Lint
Het wekt geen verwondering als oude inzichten in de loop van de jaren
worden bijgesteld en er nieuwe inzichten en handelwijzen ontstaan.
Voor de beginnende vogelliefhebber zijn de adviezen al ruim een eeuw
ongewijzigd.
Iemand die overweegt vogels te gaan houden, doet er verstandig aan
zich primair op de hoogte te stellen van de voorwaarden, waaraan
moet worden voldaan voor het verzorgen van de vogels waarop het
oog gevallen is.
Belangrijk is dat begonnen wordt met WEINIG vogels, zodat ervaring
wordt opgedaan over voeding, huisvesting en verzorging.
Goede huisvesting is van levensbelang. Dus de voliere moet
gemakkelijk te reinigen zijn en degelijk geconstrueerd.
Maar ook is veel aandacht nodig voor de voeding. Groenvoer en kalk
zijn onmisbaar. Verschillende vogelsoorten vragen ook verschillende
voeding. Indien aan de specifieke voedselbehoefte niet wordt voldaan,
zal de vogel gaan kwijnen. Geef de voeding en het drinkwater in
zorgvuldig gereinigde zaad- en drinkbakken.
Een mogelijkheid om te baden zal in dank worden aanvaard.
Vanzelfsprekend moet het bodemzand zeer geregeld vervangen
worden.
Voorkom overbevolking in de voliere.
Sommige soorten gaan absoluut niet samen.
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Dierenspeciaalzaak

Kees de Boer
zaden–voeders–kooien–kweekbenodigdheden–vogels

Wij leveren u het beste voer

inkoop

verkoop

inruil

Kanaries - Europese cultuurvogels - Tropische vogels
Parkietachtigen
Kwartels en insecteneters

Poststraat 21 – 1401 EX Bussum
Telefoon: 035-6910230

Mobiel: 06-23853014

Kijk ook op de website
www.dierenspeciaalzaakkeesdeboer.nl
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(vervolg “OPEN DEUR”)
Koop de vogels uitsluitend bij goedbekend staande handelaars of
liefhebbers.
Ter voorkoming van ziektes zou iedere nieuw gekochte vogel twee
weken in quarantaine gezet moeten worden. In die periode kan de
vogel geobserveerd worden. Pas als met redelijke zekerheid
geconstateerd is, dat de vogel kerngezond en in goede conditie is, mag
deze bij andere vogels geplaatst worden.
Controleer de gezondheidstoestand van de vogels, die u in de volière
heeft veelvuldig. Grijp onmiddellijk in, als u de indruk heeft dat een
van de vogels niet in orde is.
Als kweken een van de doelstellingen is, wees dan zeer voorzichtig met
inteelt. Pas als de erfelijkheidsleer geen geheimen meer heeft, wordt
bekend in welke situatie inteelt positief kan uitvallen.
Koop om het risico van inteelt te verminderen als het kan mannen en
poppen op verschillende adressen of koop alleen van goed bekend
staande handelaars en liefhebbers.
De beginnende vogelliefhebber, die zich aan het hierboven opgesomde
houdt, heeft de sleutel tot succes in handen.
advertentie

Ringen bestellen

Heeft u er al aan gedacht ??
Heeft u uw ringen tijdig besteld??
Natuurlijk kan dat via onze website:
http://www.vogelverenigingalmere.nl
Onderstaand staat een voorbeeld van het aanvraagformulier
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BESTELFORMULIER voor normale ringen RINGJAAR 2021
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)

Eerste Vereniging van
Vogelvrienden
afd. code A39

naam
adres
postcode en woonpl.
telefoon

kweeknr.:

bestelronde
uiterlijk inleveren bij de ringencommissaris
uitleverdatum na
Ik bestel de volgende ringen voor het broedjaar 2021
ringmaat
in mm
***

volgnr.
vanaf

normale
ring

***

21 ct
aantal

2,0
2,3
2,5
2,7
2,9
3,0
3,2
3,5
3,8
4,0
4,3
4,5
5,0
5,4
6,0
6,5
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0

xxx

geanodiseerde
ring
36 ct
aantal

xxx

R.V.S.
ring

4

5-5-2020

20-9-2020

20-1-2021

20-3-2021

1-10-2020

15-12-2020

1-4-2021

15-5-2021

aluminium kunststof
ring
ring
77 ct
aantal

36 ct
aantal

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

totaal
ringen

totaal
bedrag

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

tussentotaal
spoedbestelling 1 euro per ring extra
behandelingskosten

2,50

totaalbedrag

2,50

ringkleur 2021: VIOLET
Bij nieuwe leden worden geen
kosten voor spoedbestelling en
behandelingskosten bere-kend,
mits ringen besteld wor-den
binnen 3 maanden na
aanmelding bij de Bond. Van
deze regeling kan men slechts
1 maal gebruik maken.
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178 ct
aantal

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

2

bestelronde nummer (tik in nr.) :

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

1

Informatie voor de ringencommissaris
overmaking op NL05 INGB 0005339101 t.n.v. de EVvV
wordt contant voldaan aan de ringencommissaris
spoedbestelling
FFFF

FFFF

nieuw lid
(Dit is uit het pdf.bestand niet bruikbaar af te drukken)
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zet X wat van
toepassing is

Nieuw: Vraag & Aanbod
Vraag&Aanbod is een nieuwe rubriek op onze website.
In deze rubriek kun je gratis een advertentie plaatsen, over alles wat
met onze vogel hobby te maken heeft. Maar… je moet wel lid zijn van
de E.V.v.V.
Je bent op zoek naar dat ene koppeltje of
je bent al lang op zoek naar dat ene kooitje.
Of je wilt dat koppeltje of dat handige kooitje wel kwijt.
Dan is het nu mogelijk om de juiste vogelliefhebbers te vinden
voor jouw vraag en aanbod!
Dat lijkt me wel wat
Als je een advertentie wilt plaatsen hoef je alleen maar een mailtje te
sturen naar:
Henk van Hulst, e-mail: materiaal@vogelverenigingalmere.nl ,
onder vermelding van Vraag&Aanbod.
Maak een korte omschrijving van je vraag en/of aanbieding, er kunnen
eventueel ook één of meer foto’s (JPG bestand) bij jouw advertentie
geplaatst worden.
Vermeld altijd je kweeknummer je naam, e-mailadres en (eventueel)
telefoonnummer.
Je advertentie blijft vier weken staan.
Wil je dat de advertentie langer blijft staan,
stuur dan een e-mail naar Henk van Hulst.
Probeer het eens. Succes met Vraag&Aanbod!
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EVvV Almere,
terugblik over het jaar 2020.
Het jaar 2020 is voor de EVvV in meerder opzicht een bijzonder jaar.
Natuurlijk door de Corona pandemie, die bijna alle activiteiten
onmogelijk heeft gemaakt, maar ook enkele ingrijpende zaken in de
vereniging. Zo werden we geconfronteerd met:
- Enkele ingrijpende veranderingen in de samenstelling van het bestuur.
- Ledenbijeenkomsten die niet door konden gaan,
- De vogeltentoonstelling die moest worden geschrapt en
- ook de poging om daarvoor in de plaats een ‘eenvoudige keurdag’ te
organiseren moest op het laatste moment worden afgezegd.
Ondanks dat alles is het jaar voor de EVvV niet helemaal ‘verloren’
gegaan. Een beperkt aantal activiteiten kon toch nog doorgaan en
achter de schermen is het bestuur bezig geweest om de vereniging
meer/weer toekomstbestendig te maken.
Een kleine opsomming:
•

15 januari: Bestuursvergadering; belangrijkste agendapunt de
bestuurssamenstelling.

•

26 januari: De ledenavond + vogelbeurs kon worden gehouden

•

11 maart:

Bestuursvergadering; belangrijkste agendapunten
de ALV 25 maart en de bestuurssamenstelling.

•

29 april:

Bestuursvergadering; belangrijkste agendapunten
de TT week 12-14 november 2020,
nieuwe redacteur nieuwsbrief

•

27 mei:

Bestuursvergadering; belangrijkste agendapunten
nieuwe bestuurssamenstelling, de ALV24 juni, TT
week 12-14 november 2020.

•

24 juni:

na 3 keer te zijn afgezegd nu eindelijk de Algemene
Leden Vergadering.
Belangrijkste agendapunten de goedkeuring van de
jaarrekening 2019 en het verslag van de
kascommissie, afscheid van 2 bestuursleden,
instemming uitbreiding en samenstelling nieuw
bestuur.

•

12 augustus:Bestuursvergadering; belangrijkste
agendapunten het -door de Corona pandemie-
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afzeggen van de TT 2020, het zoeken naar een
alternatief, de introductie van een nieuwe huisstijl,
logo en nieuwsbrief, face book account.
•

17 september: Bestuursvergadering; belangrijkste
agendapunten ledenavond-vogelbeurs 23
september, alternatieve keurdag 14 november,
TT 18-20 november 2021.

•

13 oktober: Bestuursvergadering; belangrijkste agendapunten
de alternatieve keurdag 14 november 2020,
TT 18-20 november 2021 het opschorten van de
verdere activiteiten van 2020
c.q. verplaatsen naar 2021.

•

25 november:Bestuursvergadering; de afsluiting van 2020,
de planning voor 2021

Piet Stigter secretaris
advertentie
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Beoogd Rooster ledenavonden 2021
In verband met de ontwikkelingen rond de Corna pandemie is het op
dit moment nog zeer onzeker wanneer we de eerste bijeenkomst in
2021 kunnen houden.
Voorlopig plannen we de start daarom 24 maart.
Mocht het eerder mogelijk zijn zullen we die kans zeker aangrijpen.
! Woensdag 24 maart 2021

: Algemene Ledenvergadering

" Verslagen over 2020 en de verwachtingen voor 2021
" Pauze
" Feestelijke bijeenkomst
! Woensdag 21 april 2021

: Leden contactavond

" Vogelbeurs, inbreng vanaf 19.30 uur
! Woensdag 26 mei 2021

: Leden contactavond

" Lezing Kromsnavels?
! Woensdag 24 juni 2021

: Ledencontactavond

" Lezing Dhr. Alois van Mingeroet?
! Woensdag 25 augustus 2021

: Leden contactavond

" .
! Woensdag 22 september 2021

: Leden contactavond

" Vogelbeurs, inbreng vanaf 19.30 uur
! Woensdag 27 oktober 2021

: Algemene ledenvergadering

" Beleid/rooster 2022
" Begroting 2022
! Donderdag 18 t/m zaterdag 20 november 2021
" 12e open Almeerse Vogeltentoonstelling
#

18-11: opbouw/inbrengen

#

19-11: keuring

#

20-11: tentoonstelling/afsluiting

! Woensdag 24 november 2021

: Leden contactavond

" .

De woensdagavonden worden gehouden in
‘Markerkant 10-50’ en beginnen om 20.00 uur
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PRAAT ENTHOUSIAST
OVER ONZE
VOGELVERENIGING
MAAK UW

KENNISSEN en FAMILIE-LEDEN

LID OF DONATEUR
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