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Bericht van de secretaris. 
 

 
Tentoonstelling 2022. 

 
Afgelopen jaar kon voor de 2e achtereenvolgende keer onze TT niet 

doorgaan. 
In het bestuur is besproken dat het beter zou zijn de TT 2022 wat 

vroeger te plannen. Hierdoor is er mogelijk wat minder kans op wéér 
een afgelasting. Wij zijn daarbij uitgekomen op 5-8 oktober, met als 

keurdag : donderdag 6 oktober. 
Dit keer willen we er weer een 'complete' TT van te maken, met 

opnieuw een extra dag voor het publiek. Het tijdschema wordt dan: 
 
Woensdag 5 oktober : opbouw TT en inbrengen vogels 

Donderdag 6 oktober : keurdag en's avonds open voor de inzenders 
Vrijdag 7 oktober  : open voor publiek 

Zaterdag 8 oktober : open voor publiek, uitkooien, afbreken TT 
 

De gecontracteerde keurmeesters zijn: 
H. Altena  : kleurkanaries 

G.J. van Duuren : Kleur- en postuurkanaries 
L. Polane  : Tropen en kromsnavels 

_____________________________________________________ 
 

Ledenadministratie. 
 

In de afgelopen periode zijn er geen mutaties geweest. 
_____________________________________________________ 

 
Jubileum 2023. 
 

Volgend jaar bestaat de E.V.v.V 40 jaar. 
 

Wij willen nú al nadenken over hoe we hier aandacht aan kunnen 
geven. 

 
Als we een aantal aansprekende activiteiten kunnen organiseren om 

onze vereniging 'op de kaart' te kunnen zetten trekt dat mogelijk 
nieuwe leden, donateurs en adverteerders aan! 

 
Mits we met goede plannen komen is het waarschijnlijk mogelijk om 

deze financieel te kunnen bekostigen via sponsoring of subsidie. 
 

Ideeën en/of hulp bij de organisatie zijn van harte welkom bij de 
secretaris: mail-adres vogelverenigingalmere@gmail.com 

 

 

 
 

mailto:vogelverenigingalmere@gmail.com
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Beoogd Rooster ledenavonden 2022 

 

❖   Woensdag 26 januari    : Leden contactavond 

❖  Jaaropening 
 

❖  Woensdag 23 februari    : Algemene Ledenvergadering 

❖  Verslag over 2021 en begroting verwachtingen voor 2022 

❖   
 

❖  Woensdag 30 maart    : Leden contactavond 

❖  Vogelbeurs, inbreng vanaf 19.30 uur 
 

❖  Woensdag 27 april    : Leden contactavond 

❖  Lezing “Alles over buitenvoliéres” : Rob Kristel 
 

❖  Woensdag 25 mei    : Leden contactavond 

❖   
 

❖  Woensdag 29 juni    : Ledencontactavond 

❖  Lezing Tropische vogels   : Dhr. Alois van Mingeroet 

❖ waaronder Goulds en Japanse meeuwen 
 

❖  Woensdag 31 augustus    : Leden contactavond 

❖   
 

❖  Woensdag 28 september    : Leden contactavond 

❖  Sluiting inschrijving Tentoonstelling 

❖  Vogelbeurs, inbreng vanaf 19.30 uur  
 

❖  Woensdag 5 t/m zaterdag 8 oktober 2022 

❖  12e open Almeerse Vogeltentoonstelling 
 

❖  Woensdag 26 oktober     : Leden contactavond 

❖  Evaluatie TT 

❖  Rooster 2023 

 

❖  Woensdag 30 november   : Leden contactavond 

❖   
 

De woensdagavonden worden gehouden in ‘Markerkant 10-50’ en beginnen om 20.00 uur 
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Onze Facebook-pagina 
 

In vorige nieuwsbrieven bent u uitgebreid geïnformeerd over onze 

eigen facebook pagina. Een groot deel van onze leden heeft inmiddels 
gereageerd en is lid geworden van deze pagina. Behoort u daarbij?  

Zo neen:  
WORD LID. 

Op facebook kun je eigen ervaring vermelden en dus kan je met 
collegae vogelliefhebbers informatie delen.  

Maar je kunt daar ook (moeilijke) vragenstellen en kennis opdoen aan 
de hand van ervaringen van anderen.  

Dus wat let u?   
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. 
 
         

 

Grit, sepia en maagkiezel. 
 

Grit, sepia en maagkiezel zijn veel gehoorde termen, maar wat is het? 
Waar dient het voor, en wat is het belang van deze producten voor 

onze vogels. Om hier antwoord op te geven is het belangrijk eerst wat 
kennis te hebben over de spijsvertering van (zaad etende) vogels. 

 

Vogelgrit 
Vogelgrit is eigenlijkfijn gemalen oesterschelpen, waar het bij 
schelpenzand tot poeder vermalen is, is het bij grit tot kleine stukjes 

vermalen. Het bestaat hoofdzakelijk uit kalk en andere mineralen die 
de vogel nodig heeft bij het maken van de eischaal, en de algemene 

groei en gezondheid. Daarom is het belangrijk altijd vogelgrit 
beschikbaar te hebben voor de vogels.  

advertentie 

advertentie 

 

https://www.facebook.com/groups/714891312522295/?ref=share
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Ze zullen het dan naar behoefte 
opnemen. Vaak zit er ook wat 

vogelgrit door schelpenzand 
gemengd zodat de vogel het daaruit 
kan opnemen, een nadeel hiervan is 

dat het door geproduceerde 
ontlasting al snel vies wordt.  

Het is daarom verstandig vogelgrit 
gewoon in een speciaal bakje aan 

te bieden.  
 

Hierdoor voorkomt u ziektes bij de vogel. Bij vogelgrit wordt ook vaak 
al een deel maagkiezel toegevoegd. Dit staat ook op de verpakking.  

Er zijn verschillende groottes in de handel verkrijgbaar, waar het bij 
zebravinken of kanaries zeer fijn is, kan het bij papegaaien vrij grof 

zijn. Over het algemeen kunt u vogelgrit voor parkieten prima aan 
(kleine) parkieten geven, maar andersom zullen de vogels het moeilijk 

opnemen, of stikken in te grote stukjes. 

 
Veel mensen denken dat 
maagkiezel hetzelfde is als 

vogelgrit, dit is echter niet zo. 
Waar vogelgrit gemalen 

oesterschelp is, is maagkiezel 
echter complete steentjes. Deze 

steentjes met scherpe randen 
zorgen ervoor dat de vogel 
opgenomen zaden kan fijnmalen in 

de maag. Door de steentjes en de 
spieren van de maag zal het als 

een molensteen de zaden 
fijnmalen om zo verder verteerd te worden. De maagkiezel steentjes 

zijn noodzakelijk voor een goede spijsvertering van de vogel, daarom 
mogen zij ook nooit ontbreken in het menu van de vogel. Vaak zit er al 

wat maagkiezel door het vogelgrit gemengd, u kunt dit snel herkennen 
aan de vorm van de maagkiezel. Indien u niet zeker bent kunt u altijd 

extra maagkiezel beschikbaar stellen, de vogel zal het dan naar 
behoefte opnemen. 

 

 
Wat veel mensen niet weten is, 
dat het sepiaschild, of sepia schelp 

eigenlijk een echt natuurproduct 
is. Het is namelijk het rugschild 

van de zeekat. Wanneer deze 
inktvis sterft zal het sepiaschild 

vrijkomen en aanspoelen op de 
kust. Soms zijn er over kilometers 
strand velen honderden 

sepiaschilden te vinden.  
U kunt deze goed wassen (het 

Maagkiezel 

 

Vogelgrit 

 

Sepia schild/schelp 
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blijft van een dood dier!) en dan aan de vogels beschikbaar stellen.  
Als u toch liever de sepia schilden in de winkel koopt, kan dat uiteraard 

ook gewoon. 
 
De sepiaschilden bevatten enorm veel mineralen wat door de katvis 

opgeslagen is. Hierdoor is het sepiaschild een ideale bron van 
mineralen voor de vogel. Daarnaast kan de vogel ook zijn of haar 

snavel goed slijpen op een sepiaschild, door eraan te knagen blijft de 
snavel scherp genoeg en slijt hij ook goed. Hierdoor voorkomt u bij 

parkieten een te ver doorgegroeide snavel wat erg hinderlijk is voor de 
vogel (vergelijkbaar met een ingegroeide nagel bij de mens!)  

 
Henk van de Brug 
 

 

Op bezoek bij… Wim Veldhuis. 
 

Dit keer kwam ik op mijn route voor een bijdrage aan de nieuwsbrief 
terecht bij Wim Veldhuis. 

Hoewel hij al 32 jaar lid is van onze vereniging is hij veel eerder in de 
ban geraakt van de schoonheid van vogels. Bij een bezoek aan een 

dierenwinkel in Amsterdam, waar hij toen woonde, zag hij een Japanse 
nachtegaal.  

Hij kon de verleiding niet weerstaan en kocht hem (of haar, dat was 
onbekend). Al snel werd er een kleine volière in huis gebouwd en 

kwamen er meer vogels, voornamelijk tropen, bij. Het ging er nog niet 
erg ‘professioneel’ aan toe. Mannen, poppen, soort of kwaliteit was niet 

zo belangrijk. Als ze maar mooi van kleur waren! 
Op een tentoonstelling in Muiderberg kocht hij zijn eerste kanarie:  

een Gloster. Hiermee verschoof de belangstelling meer en meer naar 
de verschillende kanarie-soorten. In 1976 werd in een grotere volière 

in de tuin gebouwd. Nog steeds was het een leuke hobby, zonder 
pretenties.  
Zo werden de jongen bijvoorbeeld niet geringd. 

Bij het toetreden als lid van de E.V.v.V., in 1990, veranderde er het 
één en ander. Door hulp van leden werd er beter gekeken naar 

kwaliteit, kweekparen bij elkaar gezocht en jongen geringd. 
Wim kreeg de smaak nog meer te pakken en werd al snel lid van de  

TT-commissie. Als oud vrachtwagenchauffeur was het ook gemakkelijk,  
want als er groot vervoer nodig was, wist hij dat wel te regelen. 

 
Niet onvermeld mag de kleine ramp worden die hem in 1995 

overkwam:  
ál zijn vogels werden in één nacht uit de volière gestolen! 

Het duurde even voor hij weer voldoende vogels van kwaliteit bij 
elkaar had, maar het lukte.  

In de jaren daarna was hij een graag geziene gast met zijn 
postuurkanaries op verschillende TT’s.  
Zowel in bijvoorbeeld Almere als Muiderberg, Huizen, Haarlemmermeer 

en De Meern scoorde hij verschillende prijzen. 
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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 

 advertentie 
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Dat Wim, en zijn vrouw, niet van stilzitten houden blijkt wel uit de vele 

andere activiteiten die zij ondernamen. 
Een kleine opsomming: 
- een flinke volkstuin die ze onderhielden. Verse groente, die te veel 

voor eigen gebruik was, ging naar de maaltijdvoorziening van het 
Leger des Heils. 

 
- jaren als vrijwilliger op de dierenambulance gewerkt, waarbij zijn 

vrouw Carrij als telefoniste dag en nacht bereikbaar was. 
 

- bij loopwedstrijden als de triatlon, de ’30 van Almere’ of marathons: 
Wim stond langs het parkoers als hulp en wegwijzer. 

 
Het was weer een waar genoegen om bij Wim en Carrij te mogen zijn. 

 
Piet Stigter 

 

 
 
 
  

 
 



 9 

 

 

 

TOPKANARIEKWEKER IN DE WACHTSTAND 
 
Corona gooide vorig jaar roet in het eten en dit jaar verhinderde de 

vogelgriep de wereldshow van zang- en siervogels in het Italiaanse 
Piacencenza. Topkweker John Rossou uit het Brabantse Udenhout werd  

14 x op  rij wereldkampioen met zijn postuurkanaries en was er weer 
klaar voor. 
…’een teleurstelling, vooral voor de kwekers, die hoopten het 

kampioenschap over te nemen’ 
 

Udenhout 
Gefladder en een snelle greep en daar haalt John Rossou zijn mooiste 

postuurkanarie uit de kooi om hem eens goed te laten zien.  
“Ik durf wel te zeggen, dat deze wereldkampioen zou zijn geworden” 
vertelt hij nuchter en zonder op te scheppen. De kweker uit het Brabantse 

Udenhout weet waarover hij het heeft. Hij is al twee jaar in het bezit van 
de kampioenstitel, die hij in 2020 in Matosinhos, een voorstad van het 

Portugese Porto voor de 14e keer in de wacht sleepte. 
Vorig jaar kon hij de titel niet verdedigen, omdat de wereldshow in 

Valencia, waar 23.000 zang- en siervogels uit 22 landen zouden worden 
gekeurd, als gevolg van de corona-pandemie niet kon doorgaan. 
Dit jaar werd de wedstrijd op het allerlaatste moment afgelast, omdat er 

zo’n 80 kilometer van Piacenza waar de show zou worden gehouden, 
vogelgriep heerst. “Ik had de vogels al helemaal klaar voor de wedstrijd” 

vertelt hij teleurgesteld. De diertjes zitten nog in de kooitjes, waar ze zes 
weken in verblijven om beschadigde veertjes te laten herstellen en nieuwe 
schade te voorkomen. Voor hemzelf is het vervelend dat de show niet 

doorgaat, maar voor de kwekers van vogels, die hem zijn titel hadden 
kunnen ontnemen, is het minstens zo erg.  

advertentie 

advertentie 
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“Die missen de kans om de titel te bemachtigen en moeten maar 
afwachten of ze volgend jaar weer zulke mooie vogels hebben”. 
 

Vakantie 
Rossou (68) houdt al vogeltjes sinds hij als 5 jarige met zijn vader 

meeging naar de vogeltjesmarkt in Tilburg. “Mijn vader had duiven.  
Ik heb altijd kanaries gehouden, al heb ik er wel parkieten naast gehad” 

De kanaries bepalen zijn leven: zodra het licht wordt gaat hij naar de 
vogels achter zijn huis in een uitgebouwde garage, die voorzien is van 
airco en verwarming. “Als ik even naar de vogels ga ben ik zo twee uur 

weg.” Vakantie zit er niet in, een ander zou dan voor zijn 300 vogels 
moeten zorgen en mensen deinzen terug voor die verantwoordelijkheid. 

“Vogels zijn kwetsbaar en er sneuvelt er weleens eentje” weet Rossou. 

 
 Deelname aan de wereldshow is voor hem al vakantie. Dat geldt ook voor 

de paar keer per jaar, dat hij voor zijn sponsor, zadenhandel Witte Molen, 
meegaat naar de beurs om liefhebbers bij te praten. Echtgenote Els neemt 
dan de honneurs waar. “Als er iets is met een vogel hoef ik maar te bellen 

en te zeggen in welke kooi die zit en John weet al om welke vogel het 
gaat” illustreert ze zijn kennis van zaken. “Ik mag ook niet stoppen met 

de vogels. Els heeft haar eigen hobby’s en die wil ze graag houden.”  
Lacht hij.  
Aan nationale of Europese shows doet Rossou niet mee, dat is veel te veel 

rompslomp, kost te veel tijd en levert hem niets op. Geld speelt in deze 
sport nauwelijks een rol: overtollige vogels gaan voor tientjes naar de 

handel. De mooiste vogels leverden de topkweker een enkele keer 
vijfhonderd euro op, vertelt hij. Al is er –heel uitzonderlijk -in Italië 

weleens tienduizend euro betaald. De inkomsten gaan rap op aan 
huisvesting voer en dierenartskosten. Kanaries zijn geen postduiven, 
waarvoor vorig jaar al eens ruim anderhalf miljoen euro werd neergeteld. 

“met duiven wordt gegokt dat scheelt” 

Postuur-kanaries hebben krullende veren 

 
Een Noorse  frisé 

 



 11 

 

Daglicht 
Dat de wereldshow dit aar opnieuw is geannuleerd is spijtig, maar het 
leven gaat door en Rossou richt zich op het broedseizoen. “Mijn vrouw 
heeft de tijdklok gisteren ingesteld zodat het licht in het vogelverblijf 

dagelijks één minuut eerder aan gaat en vier minuten later uit. 
“Geleidelijk werken ze toe naar de situatie waarbij de vogels 14,5 uur 

daglicht hebben, dat is het sein om te gaan broeden. “Temperatuur is 
minder belangrijk”. In het vogelverblijf staan de kooien in stellingen op 
wieltjes zo opgesteld, dat de mannetjes net wat meer licht krijgen,         

dan de poppen, van wie ze gescheiden zijn. 
 “Poppen zijn van nature wat eerder in broedconditie dan de mannetjes. 

Zo zorg ik dat ze synchroon gaan lopen”. 
“Dit zijn ‘five fancy’s’ die ik gebruik als pleegouders”. De zogenoemde 

frisé’s, kanaries met krullerige veren al dan niet in combinatie met een 
‘capuchon’ blijken geen fantastische ouders. Hoe meer ze voldoen aan het 
ideaal van de kweker, hoe minder ze begiftigd blijken met een natuurlijk 

ouder-instinct. Om er toch zeker van te zijn, dat de kampioenen van de 
toekomst optimaal worden verzorgd, verwisseld Rossou de eitjes, zodat 

de toppers van volgend jaar deels door de five fancy’s worden uitgebroed 
en verzorgd. Voor het zover is, verwijdert hij soms wat veertjes rond de 
cloaca, zodat die de paring niet hinderen, en rond de ogen, zodat de 

vogels de jongen gemakkelijker kunnen voeren. 
JE MOET GEEN KAMPIOEN KOPEN DAAR KOMEN GEEN KAMPIOENEN UIT. 

 

Selectie 
Enthousiast laat Rossou zijn mooiste vogels zien: Noordse en Parijse 
frisé’s, rogetto’s en agi’s. De meeste zijn effen geel, bont of helemaal 
donker, een enkele is helemaal wit. “Een mannetje met extra mooi 

krullende veren aan de flanken kan een ideaal koppel vormen met een 
pop, die daar juist wat tekortschiet”, legt hij uit. Bij het samenstellen van 

kweekkoppels gaat hij vooral af op zijn gevoel en ervaring en denkt hij 
niet steeds aan de erfelijkheidswetten van Mendel. “De kwekers van 
kleurkanaries staan daar meer bij stil” meent hij.  

“Er zijn wel 400 kleuren, een aantal daarvan is geslachtsgebonden.” 
Bescheiden benadrukt Rossou “de geluksfactor”:  

kweken is geen wiskunde. “Je moet geen kampioenen kopen, want daar 
komen geen kampioenen uit. Kweekmateriaal moet je kopen bij iemand, 

die constant leuk meespeelt, niet bij iemand die als uitschieter eens een 
kampioen heeft. 
De kweekresultaten houdt hij bij in een kaartsysteem, al zijn daar 

tegenwoordig ook apps voor. 
Een koppeltje mag per seizoen twee nestjes jongen krijgen, bij 

uitzondering nog een derde. Kwekers, die beschikken over een mannetje 
met extra kwaliteit, laten het soms een uurtje bij een pop, die bereid is 
tot paren om hem daarna bij soms wel vijf andere poppen voor 

nakomelingen te laten zorgen. Zo kan een kweker zo’n topvogel goed 
benutten. Hoewel elke kweker probeert de voortplanting naar zijn hand te 

zetten, moet hij zich aan het eind van het liedje schikken. “Als een popje 
niet wil paren met de man, die ik heb uitgekozen, houdt het op”. 
Aan het eind van het seizoen stoot Rossou de helft van zijn vogels af en 

houdt hij de beste nakomelingen aan, om daarmee het jaar erop te 
kweken. Zo heeft hij eigen bloedlijnen ontwikkeld, waar elders in de 

wereld volop belangstelling voor is. 
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Met nadrukkelijke toestemming van de schrijver Theo Haerkens overgenomen 
uit het Nederland dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland.  

Meer lezen? www.nd.nl/abonnementen. 
 
Wim van Lint 

   
 

 Maskerzangers 

Bij toeval kwam ik een artikeltje tegen van René Fransen over 
“maskerzangers” een vogelsoort waar ik nog nooit van gehoord had. 

René verwees naar een Amerikaans artikel waarbij een onderzoek was 
gedaan naar deze vogelsoort die blijkbaar in de VS overal voorkomt. 

Geconstateerd is dat de popjes bijv. in de staat Wisconsin een andere 
voorkeur hebben voor de kleur van de man, dan in een andere staat. 

De een kiest voor het zwarte masker, de andere heeft interesse in de 
gele keel. Het zou iets met de genen te maken hebben.                      

Ik vraag mij af of dit soort zangvogel ook in Nederland in de kooi 
gehouden wordt. Wie weet hier iets over? 

Wim van Lint          

          

 RINGEN 
    BESTELLEN 

     HEEFT U ER 
TIJDIG AANGEDACHT?        

          

 Heeft u uw ringen tijdig besteld?? 
 

Natuurlijk kan dat via onze 
website:http:/www.vogelverenigingalmere.nl 

advertentie 

advertentie 

 
 

http://www.nd.nl/abonnementen
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HIER  HAD 

EEN  HEEL  MOOIE 

ADVERTENTIE 

KUNNEN  STAAN 

ELKE  LEZER 

ZIET  DIT 

advertentie 

advertentie 
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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! 
 

 

mailto:materiaal@vogelverenigingalmere.nl
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PRAAT POSITIEF  en 

ENTHOUSIAST 

OVER 

ONZE   VOGELVERENIGING 

MAAK  UW   KENNISSEN 

en 

FAMILIE-LEDEN 

LID 
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DONATEUR 

 

 

 

 


