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Bericht van de secretaris.
Tijdens de ALV van 21 juni jl. ontstond een geanimeerd gesprek over
de vraag wie van de leden welke soorten vogels houdt.
Daar kwam weer uit voort, dat het leuk zou zijn als leden eens bij
anderen zouden kunnen kijken.
Spontaan reageerden verschillende leden, dat mensen bij hen welkom
waren.
Om een en ander goed te organiseren is afgesproken, dat ik een
overzicht zou maken van:
1. Wie wil er bij iemand langsgaan
2. Wie is bereid om mensen te ontvangen.
Graag ontvang ik de volgende gegevens van mensen bij punt 1:
à Naam,
à Speciale wensen voor bijvoorbeeld naar een bepaalde persoon/vogel
à Wat heb je zelf voor vogels,
à Eventuele vragen of opmerkingen.
Voor de mensen van groep 2 ontvang ik graag:
à Naam,
à Wat voor vogels heb je,
à Wat is de beste tijd, dat je mensen kunt ontvangen,
à Hoeveel mensen kun/wil je tegelijk ontvangen
à Eventuele vragen of opmerkingen.
De gegevens ontvang ik liefst per mail op
vogelverenigingalmere@gmail.com of per post naar P. Stigter,
Sportmark 58, 1355 KD Almere
Ik zal proberen tot zo goed mogelijke combinaties te komen.
Piet Stigter

Onze Facebook-pagina
In de vorige nieuwsbrief bent u uitgebreid geïnformeerd over onze
eigen facebook pagina.
35% van onze leden heeft inmiddels gereageerd en is lid geworden
van deze pagina. Dat moeten en kunnen er natuurlijk aanmerkelijk
meer worden. Het leuke van facebook is immers, dat je hier je eigen
ervaring kunt vermelden en dus met collegae vogelliefhebbers
informatie kunt delen.
Eventuele (moeilijke) vragen kunt u daar stellen.
Maar u kunt ook kennis opdoen aan de hand van ervaringen van
anderen. Dus wat let u?
Word lid…. en moedig anderen aan uw voorbeeld te volgen
U weet natuurlijk dat onze eigen Facebook-pagina is te vinden onder:
https://www.facebook.com/groups/714891312522295/?ref=share
Komt u er toch niet uit? Neem even contact op met Henk van de Brug.
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Op bezoek bij.

GERRY & MARJAN VERWER in Lelystad
15 juli 2021. Vandaag op bezoek bij Gerry en Marjan.
Gerry is ruim 4 jaar lid van de EVvV, maar hoe hij in contact is
gekomen met de vogelhobby is een verhaal apart.
Het blijkt, dat hij al 60 jaar geleden is aangestoken met het
‘vogelvirus’!
Als kind woonde hij in Diemen, waar de buren een volière hadden.
In de zomer, als de buren op vakantie waren, zorgde hij samen met
zijn vader voor hun vogels. Dat hebben zij zo vele jaren achtereen
gedaan. In die tijd is het van een eigen volière nooit gekomen.
Dat veranderde toen hij 35 jaar geleden in Driemond kwam te wonen
en het begon te ‘kriebelen’. In de loop van de tijd werden verschillende
volières gebouwd, steeds wat groter en beter.
Diverse soorten vogels zijn zo bij hen ‘langs gekomen’.
Na hun verhuizing naar Lelystad, 8 jaar geleden, werd er weer een
volière gebouwd. Hoewel het weer een mooi geheel was, vroeg Gerry
zich toch af of het voor de vogels wel goed genoeg was. Dat was het
moment, dat hij contact zocht met de EVvV en lid werd. Rob en Henk,
2 leden van de vereniging, gingen desgevraagd op bezoek en konden
hem de nodige tips tot verbeteringen geven. Na een verbouwing,
waarbij de volière een flink stuk groter werd, staat er nu een behuizing
voor de vogels, waarin werkelijk aan alles is gedacht om het leven
voor de vogels (want dat is voor hen het belangrijkste) zo aangenaam
mogelijk te maken.
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Daarbij zijn ook allerlei ‘slimme’ oplossingen aangebracht om de
verzorging en het onderhoud zo praktisch mogelijk te kunnen doen.
Dat de vogels, waaronder kanaries, zilverbekjes, zebravinken, een
kwartel en hun favoriete vogels de diamantduifjes erg op hun baas zijn
gesteld blijkt wel uit het feit dat, als hij in de volière komt, zij op zijn
sloffen gaan zitten om te wachten wat hij nu weer komt brengen.

Na een bezichtiging van de vogels kwamen de verhalen los van al de
verschillende banen die Gerry gedurende bijna 48 jaar heeft gehad.
Hierbij leverde het werk bij Saan, op verschillende kraanwagens, een
mooi fotoboek op dat Gerry zélf heeft ontworpen en gemaakt.
In een aparte kamer zijn daarvan ook enkele honderden wagens op
schaal te bewonderen. Ook Marjan liet zich niet onbetuigd. In een
andere kamer een verzameling van meer dan 530 vingerhoedjes en
veel geborduurde schilderijen, zó fijn dat het foto’s of schilderwerken
leken.
Tot slot had Gerry, desgevraagd, nog enkele tips voor beginnende
vogelhouders; neem contact op met ervaren mensen en vraag of je bij
hen mag komen kijken.
Piet Stigter
advertentie
advertentie
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Nu de corona op haar retour is en steeds meer personen zijn
gevaccineerd gaan verenigingen weer aan de slag met de
tentoonstellingen. Wij hopen dan ook als hoofdbestuur, dat deze door
kunnen gaan. Het hoofdbestuur maakt nogmaals duidelijk , dat de
beslissing om een show te houden bij de afdeling ligt. Afhankelijk van
de situatie bij een vereniging kan eventueel ook voor een alternatieve
opzet gekozen worden. Hoe het ook zij: Elk initiatief en elke beslissing,
hoe pijnlijk en vervelend ook, wordt gerespecteerd.
De eventuele risico’s van een show dienen, op het moment van de TT
en onder de geldende richtlijnen van het RIVM, te allen tijde goed
bekeken te worden, om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Het mag
duidelijk zijn dat de door de RIVM opgelegde maatregelen strikt
toegepast dienen te worden. Sommige zaken zijn eenvoudig te realiseren, anderen zullen wat hoofdbrekens kosten, hoe het ook zij de
verantwoording ligt en blijft bij u als afdeling.
Een aantal aandachtpunten worden u hierbij vast aangereikt
Indien u de show die gepland is cancelt vanwege Corona dient u de
gecontracteerde keurmeesters hiervan in kennis te stellen. Een
keurmeester die gecontracteerd is en niet in kennis is gesteld dat de
keuring niet door gaat en op de dag zelf en ter plaatse deze
ontdekking doet, dient volgens het keurcontract betaald te worden en
reiskosten te ontvangen.
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• Als de show niet door gaat, kunt u de komst van de keurmeester
annuleren zonder dat hiertoe keurgeld verschuldigd is. U dient
de TT uit de keuragenda te verwijderen.
• In het geval de show of tafelkeuring wel door gaat dient u vooraf te
controleren en te checken of de gecon- tracteerde keurmeester
WEL wil keuren. Hoewel we allemaal in de gelegenheid zijn
gesteld om ons te laten vaccineren, is dat niet in alle gevallen
gedaan. Medische gegevens zijn niet bij de NBvV bekend en
kunnen dus ook niet bevraagd worden. Keurmeesters kunnen
besluiten niet te komen. U kunt dan nog tijdig een andere
keurmeester benaderen. Keurmeesters zijn namelijk, tijdens de
corona periode, NIET verplicht om te keuren.
• Mochten de autoriteiten in de gemeente waar u een evenement wilt
houden eisen dat u vooraf een corona- check doet of u verplicht
dit te doen (b.v. middels QR code, vaccinatiebewijs of PCR test,
die overigens op ei- gen kosten van de keurmeester dient plaats
te vinden, dan dient u en de keurmeester zich daaraan te
houden. Stem af met de plaatselijke autoriteiten of dit
noodzakelijk is (laten we hopen dat dit niet noodzakelijk is).
• Keurmeesters die gedurende de corona periode niet wensen te
keuren zullen hun agenda in het NBvV systeem op bezet zetten
en zullen zelf de vereniging waar zij gecontracteerd zijn
benaderen dat zij NIET komen keuren.
• Gaat de show of tafelkeuring door en laat u de keurmeester komen
dan dienen de nog eventuele geldende RIVM maatregelen strikt
toegepast te worden, ook tijdens de keuring. Indien de
keurmeester terplaatse con- stateert dat dit niet op orde is en
betrokkene zich onveilig voelt kan hij/zij de keuring terplaatse
vanwege dat feit annuleren. De vereniging is dan echter WEL de
keurvergoeding en reiskosten verschuldigd.
• Het is momenteel toegestaan om met meerdere personen in één
auto te reizen. Wij zijn gewend dat keur- meesters zoveel
mogelijk samen reizen om de kosten laag te houden. Het kan
zijn dat de keurmeester die u gecontracteerd hebt dit niet wenst.
In het contact met de keurmeester als genoemd in een van de
voorgaande punten, kunt u hier navraag naar doen, dit kan
namelijk financiële gevolgen hebben voor u als organisator.
Wensen keurmeesters niet samen te reizen, terwijl dit wel mag
en kan, dan kunt U de komst van de keurmeester annuleren.
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Tijdens de keuring
Aandachtspunten tijdens de keuring zijn:
• Denk aan de verzorging bij ontvangst/koffiedrinken en lunch?
• Plaats indien noodzakelijk kuchschermen tussen de
keurmeesters of plaats tafels uit elkaar (1.5 m). Kies voor een
vaste voordrager of beperkt aantal aanwezigen
• Zorg voor eventueel mondkapjes en desinfecteermiddel, indien
nog van toepassing (veiligheid voor alles).
• Zorg voor voldoende ventilatie middels verse buitenlucht (geen
airco). Dit betreft een nieuwe regel van het RIVM.Gebruik geen
handdoeken in toiletgroepen, maar gebruik papieren doekjes en
ontsmet na elk bezoek het toilet
• Registreer wie in de zaal aanwezig zijn.
• Wanneer mag de keurmeester niet keuren volgens de huidige
richtlijnen (zie ook regelgeving RIVM)?
Bij corona gerelateerde klachten. Houdt er rekening mee dat als
dit bij een van uw medewerkers aan de orde is, dit ook geldt
voor de organisatie. Beperk het aantal aanwezigen tijdens de
keuring. De KMV zal op korte termijn (of heeft dit inmiddels
gedaan) een nieuwe nieuwsbrief naar haar keurmeesters sturen
met aandachtspunten vanuit het oogpunt van de keurmeester.
Uiteraard kunnen overheidsmaatregelen opnieuw roet in het
eten gooien. Gebruik uw gezond verstand. U begrijpt dat de
maatregelen in de toekomst vervallen of anders kunnen zijn.
Laten we hopen dat we het ergste achter de rug hebben. Voor
wat betreft eventuele extra maatregelen die geldig zijn in uw
regio dient u contact op te nemen met de veiligheidsfunctionaris
van de gemeente waar uw vereniging onder valt. Voor verdere
maatregelen i.v.m. corona verwijzen wij u naar de site
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
LEES deze nieuwsbrief aandachtig. Het hoofdbestuur vraagt,
mede namens de KMV, medewerking van u als afdeling, bestuur
of als keurmeester. De verantwoording ligt bij ons allemaal.
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advertentie

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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Hoe kijken vogels.
Door A. Lemmens. 2015.
Naar aanleiding van het lezen van het boek “De zintuigen van vogels”
lijkt het mij goed dat de kwekers van Amerikaanse sijzen meer inzicht
krijgen in dit aspect van het functioneren van vogels.
Hoe kijken vogels. Je bent gauw geneigd te denken “met hun ogen”.
Dat is natuurlijk ook zo. Alleen in vergelijking met hoe wij als mens
kijken, zijn er bij vogels nogal wat verschillen. Een van de
opmerkelijkste feiten bij het kijken van vogels is wel dat ze met elk
oog afzonderlijk verschillende zaken kunnen waarnemen op het zelfde
moment. Voor ons als vogelliefhebbers is het goed om te weten hoe
het zichtvermogen werkt bij vogels, dan kunnen we er te allen tijde
rekening mee houden. Wat weer voordelig is bij het houden en kweken
van vogels.
advertentie
advertentie

Aan de hand van wat voorbeelden is er inzicht te krijgen in de werking
van de ogen van vogels. Nog niet bij alle vogels is er onderzoek
gedaan met betrekking tot de werking van het gezichtsvermogen.
De klauwier wordt gebruikt als lokvogel voor bijvoorbeeld haviken te
vangen om onderzoek te kunnen verrichten bij deze roofvogel soort.
De klauwier lokt de havik niet door zijn roep, maar hij ziet de havik
veel eerder dan wij als mens en laat de aanwezigheid merken door
geluid te maken. Dat roofvogels een scherp gezichtsvermogen hebben
is al langer bekend in de ornithologie. Hoe komt dat nu dat roofvogels
sneller iets kunnen waarnemen dan bijvoorbeeld wij mensen.
Roofvogels hebben twee fovea’s, dit zijn plekken op het netvlies waar
scherpte mee gezien wordt, de mens heeft maar één zo’n plek op het
netvlies. Op deze plekken, fovea’s, komen geen bloedvaten voor, die
zouden het scherp zien belemmeren. De lichtgevoelige cellen, die het
licht opvangen, zitten op deze plekken dicht op elkaar. Zoals al eerder
is opgemerkt, is nog niet duidelijk of alle vogels twee fovea’s hebben.
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Van de klauwier en de klapekster is dat wel onderzocht, beide soorten
hebben twee fovea’s. Over het algemeen kun je zeggen dat vogels
beter, veel beter, kunnen zien dan zoogdieren. Voorbeelden hiervan
zijn; de staartmees kan insecten op boomschors waarnemen als hij
door het bos vliegt, met onze ogen kunnen we deze insecten pas
waarnemen onder een microscoop. Een torenvalk kan op achttien
meter afstand een insect zien van 2 mm. Tim Birkhead, ornitholoog,
heeft dit uitgeprobeerd, hij kon het insect pas waarnemen op een
afstand van 4 meter. Dat is nogal een verschil, achttien meter of 4
meter. Vogels hebben relatief, in verhouding met de lichaamsgrootte,
grote ogen. Hierdoor is
hun gezichtsvermogen
beter om bij snelle
vluchten, snelle
prooien, te kunnen
vangen. De ogen van
vogels lijken klein,
omdat de ogen
grotendeels zijn
afgedekt door huid en
veren. Alleen de
pupillen zijn voor ons
zichtbaar. De grootte
van het oog wordt
bepaald door de afstand tussen het midden van het hoornvlies, de lens
en het netvlies achter in het oog, de diameter van het oog. Roofvogels
hebben de grootste ogen in verhouding met de lichaamsgrootte. De
kiwi heeft in dat opzicht de kleinste ogen.
De grootte van het oog is bepalend voor het gezichtsvermogen van de
vogel. Hoe groter het oog, hoe groter het beeld is dat op het netvlies
geprojecteerd wordt. Vogels die voedsel zoeken in de donker hebben
grotere ogen dan vogels die hun voedsel zoeken bij daglicht.
Een uitzondering hierop is de kiwi, zijn ogen zijn in de loop ter tijd
gedegenereerd. Ogen zijn zwaar, ze bestaan vooral uit vocht. Grote
ogen zijn zwaar, veel vocht, ze belemmeren het vliegen van de vogel.
Waarschijnlijk is dit ook de reden, te zwaar om mee te vliegen, dat
vogels in hun evolutie de tanden zijn kwijt geraakt. Om voedsel te
vermalen hebben ze in dit evolutieproces de spiermaag ontwikkeld.
Een andere vraag, die snel bij je opkomt als je je verdiept in
gezichtsvermogen, is waarom zien we één beeld, terwijl elk oog een
eigen beeld waarneemt. Ook aan dit raadsel kun je het raadsel
verbinden, waarom zien wij een reëel beeld terwijl de beelden op zijn
kop geprojecteerd worden op het netvlies achter in het oog.
Het oog is het orgaan of het instrument waar vogels en andere wezens
mee kunnen zien. Het oog geeft de beelden op zijn kop door aan de
hersenen. De hersenen draaien het beeld om zodat het gezien wordt
op een rechtstaande manier. Met andere woorden, niet de ogen zien,
maar de hersenen. Het oog geeft alleen informatie/beelden door.
De informatie die doorgegeven wordt door het orgaan oog, en dit geldt
voor alle andere zintuigen, zijn elektrische signalen die via de
neuronen de hersenen bereiken. In de hersenen worden de signalen
gecodeerd waardoor, in het geval zien, het beeld weer rechtop staat.
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Om duidelijk te maken dat vogels twee beelden kunnen waarnemen,
wordt het voorbeeld van de eend gebruikt. Wij als zoogdier hebben
onze ogen voor in ons hoofd staan, in één vlak dus. Vogels hebben hun
ogen aan de zijkant van hun kop, met uitzondering van bijvoorbeeld
uilen. Wij zien één beeld met onze twee ogen. De vraag is nu of vogels
twee beelden kunnen waarnemen?
Graham Martin van de universiteit van Birmingham heeft veel
onderzoek gedaan of vogels twee beelden kunnen waarnemen.
Hij deelt de vogels in drie categorieën in;
Type 1, karakteristieke vogels zoals de merel, roodborst en zangers.
Ze kunnen redelijk vooruit kijken, uitstekend opzij kijken, maar net als
wij, niet achter ons. Deze soorten kunnen de punt van hun snavel niet
zien, maar ze hebben net genoeg binoculair zicht (Het binoculair zien is
het met twee ogen tegelijkertijd waarnemen) om hun jongen te
kunnen voeren en een nest te kunnen bouwen.
Type 2, zijn eenden en houtsnip met de ogen hoog aan de zijkant van
het hoofd. Ze kunnen niet goed naar voren kijken. De meeste hoeven
hun punt van de snavel ook niet te zien, ze gebruiken andere zintuig
(tast) om voedsel te kunnen vinden. Ze kunnen wel panoramische
beelden (breed beeldig) waarnemen. Ze kunnen naar boven en achter
zich kijken. Dit is nuttig bij het waarnemen van vijanden. De blikvelden
van beide ogen overlappen zich nauwelijks. Waarschijnlijk nemen ze
twee beelden waar.
advertentie
advertentie

Type 3, Hier vallen vogels onder, zoals uilen, die naar voren kunnen
kijken. Ze kunnen dus niet naar achter kijken. De beide blikvelden
hebben een kleiner binoculaire (Het binoculair zien is het met twee
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ogen tegelijkertijd waarnemen) overlapping, omdat de ogen veel meer
naar buiten gericht staan dan wij denken.
Vogelogen zijn langwerpiger in vergelijking met onze ogen. Het tweede
verschil met onze ogen, is dat vogels een tweede doorzichtig ooglid
hebben wat men het knippervlies noemt. Dit vlies kan snel over het
oog getrokken worden om het vogeloog te reinigen. Het bewegen van
dit tweede ooglid gaat zo snel dat wij het nauwelijks kunnen
waarnemen. Op foto’s die gemaakt zijn van vogels is dit wel vaker te
zien. Door de momentopname zien we een vlies voor het oog op de
foto. Naast de functie om het oog te reinigen heeft het tweede ooglid

ook een beschermende functie voor het oog. Bij het voedsel zoeken
beschermt het tweede ooglid het oog tegen scherpe grassen (zaad) en
bladeren. Bij roofvogels gaat dit ooglid voor het oog bij het slaan van
een prooi, dit om de ogen te beschermen tegen afweer van de prooi.
Bij watervogels die duiken sluit dit ooglid vlak voor ze het
wateroppervlak raken. De klap op het water zou het oog anders
kunnen beschadigen. Het derde verschil, van het oog van de vogels in
vergelijking met ons oog, vogels hebben een pecten in hun oog.
Dit pecten is een donker gevlochten structuur en bestaat uit 3 tot 30
vlechten die rijkelijk van bloedvaten voorzien zijn, die vastzit aan de
oogzenuw en in de oogbol uitsteekt. Het pecten is het grootst bij
vogels met een uitmuntend gezichtsvermogen. Het dient waarschijnlijk
voor zuurstof- en voedselvoorziening van het netvlies. Bij roofvogels is
dit onderzocht. Het pecten dat een schaduw in het oog veroorzaakt,
heeft geen negatieve invloed op het zicht van de vogels, omdat deze
schaduw valt op de blinde vlek van het netvlies. Waar dient het pecten
voor bij het kijken van de vogel; het voorziet de achterste oogkamer
van zuurstof en andere benodigde voedingsstoffen voor het oog.
Bij vogels is het netvlies niet voorzien van bloedvaten, bij zoogdieren
is dat wel zo. Het pecten bestaat uit een kluwen bloedvaten waardoor
er toch zuurstof bij het netvlies kan komen. Door de vlechtvorm van
het pecten is het oppervlak maximaal en is het uitwisselen van gassen
(zuurstof naar binnen en kooldioxide naar buiten) makkelijker zodat
het oog kan ademen. De gele vlek van het netvlies, fovea, om scherp
mee te kunnen kijken, waarvan de meeste vogels er één hebben net
als wij, zijn er ook vogels met twee fovea’s. met twee fovea’s zijn de
volgende vogels: kolibries, ijsvogels, zwaluwen, roofvogels en
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klauwieren. Daarnaast zijn ook nog vogels zonder fovea.
Dat is bijvoorbeeld de kip. Vogels met geen fovea noemt men lineair
fovea, met twee fovea’s noemt men het laterale en de temporale
fovea. De laterale fovea’s, twee, is gelijk aan de fovea van vogels met
één fovea en zorgt voor monoculair zicht op korte afstand.
Monoculair zicht is het gebied in het oog waar met één oog wordt
waargenomen. De temporale fovea is 45º naar voren gericht ten
opzichte van de as van de kop. Deze fovea bestaat uit een sferische
inzinking in het midden van de gele vlek die fungeert als een convexe
lens (bolle lens) in een telelens. Hierdoor wordt de lengte van het oog
vergroot zodat er hoge resoluties bereikt worden. Hoe hoger de
resolutie, hoe scherper het waargenomen beeld is. De positie van de
diepe fovea in het oog betekent ook dat roofvogels een bepaalde mate
van binoculair zicht (met twee ogen waarnemen) hebben wat nodig is
om de afstand te kunnen bepalen tot de bewegende prooi.
Roofvogels die benaderd worden bewegen met hun hoofd als je
dichterbij komt, dit is in gevangenschap waargenomen.
Dit doen roofvogels om te kunnen wisselen tussen de twee beelden die
binnen komen uit de twee fovea’s.

Het ene beeld is het laterale beeld voor dichtbij te kunnen zien en het
ander beeld dat van de diepe fovea komt is voor de beeld op grote
afstand. In vergelijking met onze ogen kunnen de ogen van vogels
veel minder bewegen in de oogkas. Dit heeft alles te maken met
gewicht in verband met het vliegen van de vogels. Er zijn bijna geen
spieren aanwezig die het oog meer zouden kunnen laten bewegen.
Meer spieren, gezien hun gewicht, zouden het vliegen nadelig
beïnvloeden. Hierdoor moeten vogels hun kop meer bewegen om te
kunnen kijken. Aan de grootte en opbouw van het oog van een vogels
is veel af te leiden. Toch geeft de microscopische structuur van het
netvlieg meer informatie. Het geweldig scherp zicht van roofvogels is
voor een groot deel te danken aan hoge dichtheid van de
lichtgevoelige cellen in het netvlies. Deze cellen zijn er in twee soorten,
staafjes en kegeltjes.
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De staafjes zijn te vergelijken met een lichtgevoelige zwart-witfilm die
vroeger gebruikt werd in de fotografie als er weinig licht was.
De lichtgevoelige cellen in het netvlies kunnen nog functioneren bij
weinig licht. De kegeltjes zijn te vergelijken met een trage kleurenfilm
die veel licht nodig heeft om een hoge kwaliteit van de foto te
verkrijgen. Onze ogen hebben een enkele fovea. Dit is te herkennen
aan de lichte inzinking in het netvlies. De dichtheid van de kegeltjes op
de vlek van de fovea is hoog. Iedere fotoreceptor heeft zijn eigen
zenuwcel die de informatie doorgeeft aan de hersenen.
Dit artikel wordt vervolgd in de nieuwsbrief van december. (redactie)
Referentie:
Oorspronkelijke titel: Bird sense. What it’s like to be a Bird.
Schrijver: Tim Birdhead.
Nederlandse titel: Zintuigen van vogels.
Vertaald door: Pon Ruiter.
Uitgever Nederlandse vertaling: De bezige bij.
ISBN: 978 90 234 7724 2
advertentie
advertentie
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RINGEN
BESTELLEN
HEEFT U ER
TIJDIG AANGEDACHT?
Heeft u uw ringen tijdig besteld??
Natuurlijk kan dat via onze
website:http:/www.vogelverenigingalmere.nl
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Vraag & Aanbod
In deze rubriek op onze website 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.
Probeer het eens. Succes met Vraag & Aanbod!
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11e Open Almeerse Vogeltentoonstelling 2021
Tentoonstellingsreglement
Dit reglement en de wijze waarop de tentoonstelling kan worden
gehouden kunnen onder invloed van dan geldende Coronamaatregelen
wijzigingen ondergaan.
1. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de
EERSTE VERENIGING van VOGELVRIENDEN (E.V.v.V.) te Almere,
aangesloten bij de N.B.v.V., afdelingscode A39.
2. Locatie Markerkant 10-50 1316 AJ Almere
3. Data: donderdag 18 t/m zaterdag 20 november 2021.
Donderdag 4 november
sluiting inschrijving
Donderdag 18 november van 14.00 – 20.00
Inbrengen vogels
Vrijdag
19 november vanaf 09.00 uur
Keuren vogels
Vrijdag
19 november 20.00 uur Uitslag keuring/ TT
open voor inzenders TT
Zaterdag
20 november
10.00– 16.00 uur TT open voor publiek
Zaterdag
20 november vanaf circa 16.00 uur Uitkooien vogels
(op afroep per groep)
Zangkanaries worden vrijdag na de keuring afgehaald.
4. Inschrijvingen geschieden conform het vraagprogramma 2020-2024
van de N.B.v.V. Inschrijfformulieren zijn te downloaden via de site van
de E.V.v.V.; www.vogelverenigingalmere.nl
NB: Inschrijving voor de Open Almeerse Tentoonstelling staat open
voor alle vogelhouders.
5. TT-secretariaat:
Rob & Ina Kristel Tel.: 06 46 140 291
Inschrijfformulieren digitaal inzenden naar: robkristel@kpnmail.nl
Inzenders zonder email sturen het formulier per post naar het
TT-secretariaat, H. Andriessenweg 4, 1323 EN Almere.
De inbreng/afhaalbrief en kooistickers worden tijdig aan de inzenders
toegestuurd.
Het inschrijfgeld is voor de eerste 20 vogels € 1,50 per vogel, vanaf
de 21e vogel worden geen inschrijfkosten berekend.
Voor jeugdleden zijn de kosten € 0,75 voor de eerste 5 vogels,
vanaf de 6e vogel worden geen inschrijfkosten berekend.
Voor de catalogus wordt € 3,00 per inzender in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld bij voorkeur uiterlijk 5 november overmaken naar:
bankrekening NL05 INGB 0005339101 t.n.v.
Eerste Vereniging van Vogelvrienden – Almere onder vermelding van
“Inzending TT 2021 + uw naam en kweeknummer”.
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6. Groepsindeling:
Zie voor omschrijving en de klassenummers het vraagprogramma
N.B.v.V. (tentoonstellingskatern 2020-2024), ook te raadplegen op
www.nbvv.nl
A-vogels
Uitsluitend enkelingen, eigen kweek met vaste voetring conform het
vraagprogramma N.B.v.V 2020-2024 voor wat betreft het aantal jaren
dat de vogels als eigen kweek ingeschreven mogen worden.
Zangkanaries kunnen ook als stam worden ingeschreven.
B-vogels
Uitsluitend enkelingen, eigen kweek overjarig, ouder dan zoals
omschreven bij A
C-vogels
Uitsluitend enkelingen, alle overige vogels (aangekocht, niet geringd,
enzovoort). ?

7. Europese cultuurvogels worden alleen geaccepteerd indien zij
geringd zijn met ringen die voldoen aan de daarvoor gestelde
bepalingen.
8. Duiven en grondvogels worden alleen geaccepteerd met een
geldige verklaring van enting tegen pseudovogelpest.
(Volledig ingevuld en voorzien van handtekeningen van zowel de
houder als een dierenarts).
9. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd.
10. Alle andere ringen dan de vaste voetringen moeten zijn
verwijderd, met uitzondering van door de dierenarts aangebrachte
sexeringen.
11. Kooien: Het inbrengen geschiedt in door de bond voorgeschreven
kooien. De bodems van de kooien dienen van wit zand te zijn voorzien,
de bodems van de kooien van alle kromsnavels moeten bedekt zijn
met zaad. De waterflesjes worden ook dit jaar weer gesponsord door
MEAT and FISH, die hoeft u dus niet mee te brengen.
Kooien dienen schoon en netjes te zijn en voorzien van voerbakjes met
zaad voor minimaal
1 dag. De vereniging behoudt zich het recht voor om kooien die in
slechte staat verkeren te weigeren of er wordt -indien mogelijk- een
alternatief aangeboden. Voor duiven en kwartels zijn klapkooien
beschikbaar. (Indien nodig bij inschrijven vermelden.) Universeel
kooien zijn, voor zover voorradig, te leen. (Indien nodig bij inschrijven
vermelden.) De geleende kooien worden na afloop van de
tentoonstelling ingehouden.
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12. De verzorging van de vogels tijdens de TT geschiedt door leden
van de TT-commissie van de E.V.v.V. Speciale wensen ten aanzien van
voeding graag vooraf opgeven en bij inbrengen voldoende (speciaal)
voer meebrengen.
13. De vogels zijn middels de N.B.v.V. tijdens de TT verzekerd tegen
diefstal na inbraak, brand en verstikking door brand. Op het
inschrijfformulier dient u per vogel het te verzekeren bedrag in te
vullen. Vogels waarbij geen bedrag is ingevuld zijn niet verzekerd.
14. Verkoop vogels: Vogels bestemd voor de vrije verkoop moeten op
een verkoop formulier van de E.V.v.V. worden aangemeld. Na verkoop
zal 10% van de vraagprijs ten goede komen aan de vereniging.
TT-vogels: Van wedstrijdvogels die te koop worden aangeboden zal
10% van de vraagprijs ten goede komen aan de vereniging.
Vrije verkoop: Een inzender mag een onbeperkt aantal vogels te koop
aanbieden, mits deze in goede conditie zijn (max. 2 vogels per kooi).
Op het verkoopformulier moet worden vermeld of een vogel apart
verkocht mag worden of alleen per koppel.
Prijsindeling:
Om prijswinnend te kunnen zijn dienen A-vogels minimaal 90 punten
te behalen.
A-vogels zullen worden gesplitst in negen clusters;
Zangkanaries
1. Vraagprogramma groep 1.001 t/m 1.003
Kleurkanaries
2.Lipochroom,vraagprogramma groep 2.001 t/m 2.030
3.Gemelaniseerd klassiek,
vraagprogramma groep 2.031 t/m 2.083
4.Gemelaniseerd mutanten,
vraagprogramma groep 2.085 t/m 2.530
Postuurkanaries
5. Vorm en houdingrassen,
vraagprogramma groep 4.001 t/m 4.317
Exoten
6. Zebravinken t/m rijstvogels,
vraagprogramma groep 5.001 t/m 8.009
7. overige vraagprogramma groep 33.001 t/m 34.015
Kromsnavels
8. vanaf vraagprogramma groep 18.001 t/m 32.008
Kwartels/duiven
9. Vraagprogramma groep 33.001 t/m 34.015
In elk van de clusters zal de keurmeester (minimaal 90 punten) K-Z-B
aanwijzen.
Er is een wisselbeker ter beschikking gesteld.
Deze zal worden toegekend aan de winnaar van het klassement over
de 5 hoogste A-vogels.
B- en C-vogels zullen worden opgesplitst in kanaries en overige.
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Om met B- en C-vogels voor een eerste prijs in aanmerking te komen
moeten deze minimaal 90 punten, voor een tweede prijs minimaal 89
en voor een derde prijs minimaal 88 punten behalen.
De prijswinnaars worden door de keurmeesters aangewezen.
Voor jeugdleden zijn aparte prijzen te winnen.
Het bestuur kan bovendien besluiten speciale prijzen toe te kennen.
Bondskruis N.B.v.V.: Het bondskruis is voorbehouden aan leden van
de E.V.v.V.
Dit jaar gaat het bondskruis naar de Tropen/Europese cultuurvogels.
In 2022 gaat het bondskruis naar de zangkanaries, in 2023 naar de
groep kleur- en postuurkanaries en in 2024 weer naar de kromsnavels,
dit met inachtneming van de bondsreglementen.
Voldoet een groep niet aan de bondsreglementen dan gaat het
bondskruis naar de eerstvolgende groep.
Bondsmedailles N.B.v.V.:
Een bondsmedaille voor de
Een bondsmedaille voor de
Een bondsmedaille voor de
Een bondsmedaille voor de
Een bondsmedaille voor de
Een bondsmedaille voor de

hoogst
hoogst
hoogst
hoogst
hoogst
hoogst

gewaardeerde zangkanarie.
gewaardeerde kleurkanarie.
gewaardeerde postuurkanarie.
gewaardeerde exoot.
gewaardeerde kromsnavel.
genoteerde kwartel/duif.

Er kan per vogel maar 1 bondsprijs worden gewonnen.
Wanneer er meer bondsmedailles zijn te verdelen dan zullen deze door
de tentoonstellingscommissie aan andere groepen worden toegekend.
Te denken valt aan Europese cultuurvogels en/of een verdere splitsing
van klassen. Wanneer er minder bondsmedailles dan boven
voorgesteld zijn te verdelen gaat de verdeling naar beoordeling van de
tentoonstellingscommissie (grootte cluster, puntenaantal enzovoort).
Klassement:
Van alle inzenders die 5 of meer vogels hebben ingebracht zal een
klassement worden opgemaakt. Het totaal aantal punten van de beste
5 vogels bepaalt de plaats op de ranglijst.
Indien meerdere inzenders met een gelijk aantal punten eindigen
wordt er steeds 1 vogel van de inzenders toegevoegd, tot er een
beslissing valt.
Voor de 5 hoogst genoteerde inzenders in het klassement wordt door
hoofdsponsor MEAT and Fish vleespakketten beschikbaar gesteld.

15. Wedstrijdprijzen zullen bestaan uit een verzameloorkonde waarop
de door de inzender gewonnen prijzen worden aangegeven.
Deze wedstrijdprijzen zullen zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur worden
uitgereikt
16. Indien zich tijdens de TT gevallen voordoen waarin dit reglement
niet voorziet, dan neemt het bestuur een bindende beslissing, dit met
inachtneming van het TT-bondsreglement.
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Wie kent de Nederlandse vogelfamilie?
Onder meer als gevolg van het optreden van onze gezamenlijke vijand
“COR ONA” heb ik mijn vakantie in ons natte landje doorgebracht
(een week met weinig zon).
We deden een cruise door Nederland.
Het gezelschap (90 personen) had een gemiddelde leeftijd van 80 jaar.
Dus er was veel rust.
Dientengevolge ben ik zeer energiek en uitgerust thuis gekomen.
In die week heb ik veel, heel veel vogels gezien.
Tot mijn spijt moet ik toegeven, dat ik van de meeste van hen de
naam niet weet.
Hierbij een paar foto’s (let niet op de kwaliteit).
Wim van Lint

Nagekomen bericht van de ledenadministratie.
In de afgelopen periode mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen:
W. Wijkstra en H. Veldwijk.
Wij heten deze nieuwe leden van harte welkom bij de EVvV
Maar we hebben helaas afscheid moeten nemen van:
F. Elmond, J. Foget, E. Hoogendoorn, A. Mehdi en M. de Vries (J)
Piet Stigter
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