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Tentoonstelling 2022. 
 
Op papier is de organisatie rond. Hopelijk worden we dit jaar niet 
opnieuw overvallen door een uitbraak van één of ander virus waardoor 
het moet worden afgeblazen. 
 
Alle noodzakelijke papieren, zoals het reglement, de inschrijf- en 
verkoopformulieren vindt u in deze nieuwsbrief. 
 
U kunt ze natuurlijk ook vinden op onze website: 
vogelverenigingalmere.nl 
 
 
Ledenadministratie. 
Per 1 april verwelkomden wij  Isrea Mehdi als jeugdlid. Hij is 7 jaar en 
heeft het stokje van zijn vader Abdelouah, die vorig jaar is gestopt, 
overgenomen. 
________________________________________________________ 
 
Jubileum 2023. 
Volgend jaar bestaat de E.V.v.V 40 jaar. 
In het bestuur zijn we vanaf begin dit jaar actief bezig om te zien hoe 
we van 2023 een echt feestjaar kunnen maken. 
Inmiddels hebben we bijvoorbeeld een optie genomen om de 
Districtstentoonstelling, voor het eerst in Almere, van het district 
Utrecht te organiseren. Op deze TT komen meestal zo’n 100 tot 125 
inzenders met 1.000 tot 1.200 vogels! 
Het vergt best veel van onze organisatie, maar met hulp van het 
districtsbestuur en zusterverenigingen hebben we er alle vertrouwen in 
dat we het kunnen waarmaken. 
Hét grote probleem is echter hoe we aan een goede locatie kunnen 
komen. Doordat in Almere op veel locaties een verbod geldt om er met 
dieren te komen, werden we steeds afgewezen bij plaatsen die wij 
hebben benaderd. Wij blijven echter zoeken, maar op enig moment 
kan het zijn dat we aan het district moeten melden dat we de 
organisatie niet rond hebben kunnen krijgen. 
Natuurlijk blijven ideeën en/of hulp bij de organisatie van de 
tentoonstelling of andere evenementen rond het jubileum nog steeds 
van harte welkom bij de secretaris:  
mailadres vogelverenigingalmere@gmail.com 
________________________________________________________ 
 

LEDENAVOND WOENSDAG 29 juni 

Voor deze avond hebben wij uitgenodigd de heer JOHAN ZWART 
Hij zal ons uitgebreid informeren over onze hobby met name over 

TROPISCHE VOGELS 
Het bestuur verwacht, dat er op deze avond een grote groep leden 

aanwezig zal zijn.  Adres Markerkant 10-50   Aanvang 20:00  
  

Berichten van de secretaris 
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ROOSTER LEDENAVONDEN juni t/m december 2022  
 

Woensdag 29 juni : leden contactavond  

Lezing tropische vogels : Dhr Johan Zwart          

Woensdag 31 augustus : Ledencontactavond  

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 Evaluatie TT   

         Rooster 2023  

 Woensdag 30 november Ledencontactavond 

De woensdagavonden worden gehouden in ‘Markerkant 10-50’ en 
beginnen om 20:00 uur  

 

  advertentie 
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inschrijfformulier jeugd 

Plaats:

Email:

Nr. Groep 
A,B,C

Aantal   
Enk.  

te verzekeren 
bedrag 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

aantal: à 0,75

Catalogus 3,00

datum:
totaal te 

verzekeren 
bedrag

Afd.nr.:

Kweeknr.:

Klasse nummer Soort en/of kleurslag van de vogel 

Raadpleeg bij de invulling het vraagprogramma van de N.B.v.V. (tentoonstellingskatern 2020-2024). Vermeld duidelijk de groep en het klasse nummer, de 
soort en/of kleurslag, alsmede het te verzekeren bedrag per vogel.

 Ondergetekende verklaart dat de op de lijst vermelde vogel(s) zijn/haar eigendom is/zijn en inschrijft onder de voor deze tentoonstelling geldende bepalingen 

Handtekening:      
indien per email vermeld dan uw naam

***   (jeugd leden) alleen de eerste 5 vogels à € 0,75)Inschrijfgeld

Dit inschrijfformulier (ook te downloaden van www.vogelverenigingalmere.nl) dient uiterlijk 28 september 2022 door het TT-secretariaat 
ontvangen te zijn. Inzenden kan zowel per post als per email. 

email: robkristel@kpnmail.nl

Adres:

 Inbrengen van de vogels:       woensdag 5 oktober tussen 14.00 en 20.00 uur
TT-Secretariaat:  Rob Kristel, H. Andriessenweg 4, 1323 EN Almere       06-46140291      

Het totaalbedrag -bij voorkeur- betalen voor 1 oktober op bankrekening NL05 INGB 0005339101  t.n.v. Eerste Vereniging van Vogelvrienden o.v.v. TT 2022, naam en kweeknr. 

Naam inzender:

Postcode:

Lid van:

Bijdrage TT-fonds
Totaal

(verplicht)

Telefoon:

        

"JEUGD"           Eerste Vereniging van Vogelvrienden (E.V.v.V.)         "JEUGD"
Aangesloten bij de N.B.v.V, afdelingscode A39
11e Open Almeerse Vogeltentoonstelling

woensdag 5 oktober t/m zaterdag 8 oktober 2022
Locatie: Markerkant 10 - 50, 1316 AJ Almere
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Inschrijfformulier senior 

Plaats:

Email:

Nr. Groep 
A,B,C

Aantal   
Enk.  

te verzekeren 
bedrag 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

aantal: à 1,50

Catalogus 3,00

datum:
totaal te 

verzekeren 
bedrag

Afd.nr.:

Kweeknr.:

Klasse nummer Soort en/of kleurslag van de vogel 

Dit inschrijfformulier (ook te downloaden van www.vogelverenigingalmere.nl) dient uiterlijk 28 september 2022 door het TT-secretariaat te zijn 
ontvangen. Inzenden kan zowel per post als per email. 

email: robkristel@kpnmail.nl

Adres:

 Inbrengen van de vogels:       woensdag 5 oktober tussen 14.00 en 20.00 uur
TT-Secretariaat:  Rob Kristel, H. Andriessenweg 4, 1323 EN Almere  06-46140291           

Het totaalbedrag -bij voorkeur- betalen voor 1 oktober op bankrekening NL05 INGB 0005339101  t.n.v. Eerste Vereniging van Vogelvrienden                                                   o.v.v. TT 
2022, naam en kweeknr. 

 Ondergetekende verklaart dat de op de lijst vermelde vogel(s) zijn/haar eigendom is/zijn en inschrijft onder de voor deze tentoonstelling geldende bepalingen 

Handtekening:      
indien per email vermeld dan uw naam

***   (senior leden) alleen de eerste 20 vogels à € 1,50)Inschrijfgeld

Naam inzender:

Postcode:

Lid van:

Bijdrage TT-fonds
Totaal

(verplicht)

Telefoon:

Raadpleeg bij de invulling het vraagprogramma van de N.B.v.V. (tentoonstellingskatern 2020-2024). Vermeld duidelijk de groep en het klasse nummer, de 
soort en/of kleurslag, alsmede het te verzekeren bedrag per vogel.

        

"SENIOR"           Eerste Vereniging van Vogelvrienden (E.V.v.V.)         "SENIOR"
Aangesloten bij de N.B.v.V, afdelingscode A39
11e Open Almeerse Vogeltentoonstelling

woensdag 5 oktober t/m zaterdag 8 oktober 2022
Locatie: Markerkant 10 - 50, 1316 AJ Almere
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11e Open Almeerse Vogeltentoonstelling 2022

Tentoonstellingsreglement
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Tentoonstellingsreglement	 
Dit reglement en de wijze waarop de tentoonstelling zal 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 : woensdag 5 t/m zaterdag 8 oktober 2022.  

Woensdag 28 september     sluiting inschrijving     
Woensdag  5 oktober van 14.00 - 20.00 uur      inbreng vogels            
Donderdag  6 oktober vanaf 09.00 uur  keuren vogels 
Vrijdag 7 oktober 10.00 - 21.00 uur  TT open voor publiek 
Zaterdag 8 oktober 10.00 - 16.00 uur   TT open voor publiek 
Zaterdag 8 oktober vanaf circa 16.00 uur  uitkooien vogels 

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 telefoon 06 46 140 291 
Inschrijfformulieren digitaal inzenden naar: robkristel@kpnmail.nl.   
        Inzenders zonder e-mail 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 1 oktober overmaken naar: bankrekening NL05 INGB 
0005339101 t.n.v. Eerste Vereniging van Vogelvrienden – Almere onder vermelding 
van “Inzending TT 2022 + uw naam en kweeknummer”.  

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 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. Stammen, stellen en enkelingen zijn toegestaan. 
Vanwege de vroege datum worden geen zangvogels gevraagd.  
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B-vogels Eigen kweek overjarig, ouder dan zoals omschreven bij A, uitsluitend 
enkelingen.  

C-vogels Alle overige vogels (aangekocht, niet geringd, enzovoort), uitsluitend 
enkelingen.    

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. 
 

11. Alle andere ringen dan de vaste voetringen moeten zijn verwijderd met                                          
uitzondering van door de dierenarts aangebrachte sexeringen.  
 

12. 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. 
 

13. 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. 
  

14. 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.            
   

15. 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 na verkoop 10% 
van de vraagprijs ten goede komen aan de vereniging.  

Vrije verkoop: Inzenders en leden van de E.V.v.V. mogen 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. De vrije verkoop staat open voor alle inzenders en alle 
leden van de E.V.v.V.  
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Prijsindeling Om prijswinnend te kunnen zij dienen A-vogels minimaal 90 punten 
te behalen 

 

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. 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 2023 gaat het 
bondskruis naar de zangkanaries, in 2024 naar de groep kleur- en postuurkanaries en 
in 2025 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. In 2022 zullen ook de bondsprijzen die voor 2021 ter 
beschikking waren gesteld worden ingedeeld.  

Bondsmedailles N.B.v.V.:  

Een bondsmedaille voor de hoogst gewaardeerde kleurkanarie. Een bondsmedaille 
voor de hoogst gewaardeerde postuurkanarie. Een bondsmedaille voor de hoogst 
gewaardeerde exoot. 
Een bondsmedaille voor de hoogst gewaardeerde kromsnavel. Een bondsmedaille 
voor de hoogst genoteerde kwartel/duif.  

Er kan per vogel maar 1 bondsprijs worden gewonnen, 
Wanneer er meer bondsmedailles zijn te verdelen dan zullen deze door de 
tentoonstellings- commissie 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).  
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Klassement: Van alle inzenders die 5 of meer vogels hebben ingebracht zal een 
klassement wor- den 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 steeds 1 vogel van de inzenders toegevoegd, tot een 
beslissing valt.  

Voor de 5 hoogst genoteerde inzenders in het klassement wordt door hoofdsponsor 
MEAT and Fish vleespakketten beschikbaar gesteld.  

15. Wedstrijdprijzen 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 

17.Stammen en stellen zullen worden ingedeeld naar aantal en groepen.  

 
 
 

 
 
 
 
 

advertentie 
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Eigenlijk had het jubileum al vorig jaar gevierd moeten worden, maar door de 
corona konden we niet eerder bij elkaar komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 25 mei 2022 was het dan zover dat Louis, 89 jaar inmiddels, bij de Eerste 
Vereniging van Vogelvrienden Almere in het zonnetje gezet kon worden. 
 
Na ruim 40 jaar lid van Avinatura in Amsterdam te zijn geweest vond Louis,  
na zijn verhuizing naar Almere, onderdak bij de E.V.v.V in Almere. 
Door zijn nuchterheid, pragmatisme en humor is hij steeds een drijvende 
kracht geweest in onze vereniging. Helaas gaat het de laatste jaren wat 
minder met zijn gezondheid, zodat het komen naar de ledenavonden wat 
lastiger is geworden. Maar deze avond moest hij er bij zijn en hebben wij   
hem opgehaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voorzitter van district Utrecht, Ronald van der Putten, was speciaal 
overgekomen om Louis toe te spreken en hem de bijbehorende versierselen 
op te spelden.  
 

Louis Rijff 60 jaar lid van de Nederlandse bond van 
Vogelliefhebbers 
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Daarna werd hem nog een speciale oorkonde overhandigd door de secretaris 
van de E.V.v.V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dat Louis genoot van het samenzijn bleek wel. Hij had het hoogste woord en 
strooide als vanouds met verhalen en anekdotes. Dit alles ontlokte Ronald 
zelfs de vraag of Louis ook kon worden ingehuurd voor bruiloften en partijen! 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
. 

 

advertentie 
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Het bezoek bij… Rashid Popal. 

 
Het is elke keer weer een verrassing waar ik terecht kom.  
Dit keer was ik op mijn route voor een bijdrage aan de nieuwsbrief te 
gast bij Rashid Popal. 
Rashid is bij onze vereniging het enige lid, dat kweekt met harzers 
edelroller zangkanaries. 
Geboren in Afghanistan is hij in 1975, op 17-jarige leeftijd, met deze 
hobby begonnen. Hij heeft zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld 
tot een topkweker, met contacten in Pakistan, Iran en Rusland. 
 
De situatie in Afghanistan werd dermate gevaarlijk voor hem en zijn 
vrouw, hij had inmiddels een juridische studie afgerond, dat hij in 1990 
naar Nederland is gevlucht.  
Hier heeft hij o.a. gewerkt als tolk en vrijwilliger voor andere 
vluchtelingen. 
(Tijdens het gesprek worden we door Rashids vrouw Tahira voorzien van thee, 
koffie, cake en brood met beleg. Dat is de Afghaanse gastvrijheid). 
 
Eenmaal wat ingeburgerd kon het niet uitblijven, dat de vogelsport 
weer werd opgepakt. In de loop der jaren heeft hij inmiddels vogels 
tentoongesteld en/of verkocht in 27 landen, zoals, Japan, Noord-Afrika, 
Europa en Amerika.  
Via mail en telefoon wordt hij ook regelmatig om advies gevraagd, 
waaruit blijkt dat hij wereldwijd wordt erkend als een expert op dit 
gebied. 
Zijn palmares is ook indrukwekkend. Een kleine opsomming: 
Wereldkampioen in bijvoorbeeld Italië, België en Nederland. 
Nationaal kampioen in o.a. Afghanistan, Letland, Marokko, Roemenië 
en Duitsland. 
Tenslotte tijdens een internationale tentoonstelling in Haaksbergen: 
1e + 2e + 3e prijs in alle categorieën. 
 
Gevraagd naar zijn ‘agenda’ door het jaar heen blijkt dat dit een 
strakke planning is. 
* De broed start op 15 februari. De eerste jongen zijn er begin maart, 
daarna start de tweede ronde, waarna de vogels verder worden 
gespaard. 
* Na de eerste rui, begin oktober, start de training. De mannen gaan 
uit de ren, via een kweekkooi naar een zangkooi. Dan volgt een 
periode van spelen met licht, observeren en luisteren. 
* De poppen zijn inmiddels geselecteerd voor het volgende seizoen  
(2 x het aantal poppen als het aantal mannen, dat later wordt 
geselecteerd).   
* Gedurende de training van de mannen worden de besten 
‘uitverkoren’ om mee te doen met tentoonstellingen en/of te dienen 
voor het broedseizoen het volgende jaar. 
Tot slot gevraagd naar tips voor de leden: 
Voor álle vogels geldt: Zorg voor een goede verzorging, schone 
hokken, vers water, goed voer, een goede en gezonde bloedlijn. 
Met deze tips sluiten we deze aangename en leerzame middag af.  
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Rashid bij een deel van zijn broedkooien. 
 
Tip: Als je op rashid popal harzers zoekt via Google vind je 
verschillende publicaties en video’s met en over de vogels van hem. 
Piet Stigter 
 
Puttertje 
 
In 1969 verhuisde ik in het kader van de spreiding rijksdiensten samen 
met 300 collega’s naar Heerlen.  
Vrij snel kwam ik er achter, dat de wetgeving over Europese vogels in 
Nederland anders wet gehandhaafd dan in Duitsland.  
Bij een vogelwinkel in Aken zag ik in de etalage ook putters zitten. 
Samen met een collega liep ik een maand later weer in Aken. 
De collega, met wie ik op stap was, pretendeerde het Duits goed te 
beheersen. We stapten welgemoed de winkel binnen en onmiddellijk 
kwam een vriendelijke verkoper op ons af.  
Mijn collega zei in zijn beste Duits: “Wir suchen ein Putterchen”.  
De verkoper trok een vreemd gezicht liep naar achteren en kwam 
terug met twee poedeltjes een wit en een zwart.  
Met wat omhaal legden we hem uit, dat het om een vogel ging. 
“Ah, Sie suchen ein Distelfink..” Voor weinig geld leverde hij mij een 
mooi exemplaar. Daar heb ik lang van kunnen genieten. 
 
“Puterchen” = kleine kalkoen 
“Pudelchen” = kleine poedel 
 
Wim van Lint 
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PRAAT POSITIEF  en 

ENTHOUSIAST 

OVER 

ONZE   VOGELVERENIGING 

MAAK  UW   KENNISSEN 

en 

FAMILIE-LEDEN 

LID 

of 

DONATEUR 

advertentie 
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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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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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SLAKKEN 
 
Slakken kunnen een plaag zijn, als ze in de buurt van de volière 
voorkomen. 
De bestrijding van slakken is volgens de boekjes vrij eenvoudig. 
In het boekje “Oma weet raad” vond ik de volgende tips: 
Slakken vangen: leg een natte plank op de grond. De slakken zullen 
er onder kruipen. Zoutstrooien is eveneens een goede remedie. 
Slakken houden van een slokje bier.  
In een schaaltje bier zullen ze verdrinken. 
Maak een lokdoos van een leeg boterbakje, graaf dat tussen de 
planten, zodat de bovenkant op gelijke hoogte is met de aarde. 
Vul het bakje met bruin bier.  
Elke ochtend kunt u de “vangst” bewonderen. 
 
Maar wat weten we eigenlijk van slakken? 
De dieren-encyclopedie van de Kleine Winkler Prins van 1980 
schrijft het volgende over naaktslakken: 
Schelploze slakken, of slakken met een zeer sterk gereduceerd 
huisje, die in hoofdzaak op het land leven, hebben als regel een 
gestrekt, sterk slijmafscheidend lichaam, dat bij veel soorten voor 
het voorste derde deel door een vaak losliggende flap, de mantel,  
is omgeven of bedekt. Daarin bevindt zich de long, die naar buiten 
uitmondt via een kleine opening. Aan de kop zitten twee paar 
tentakels, die geheel onder de mantel getrokken kunnen worden.  
Het belangrijkste verschil tussen huisjesslakken en naaktslakken is 
het ontbreken of vrijwel ontbreken van een schelp.  
In werkelijkheid bezitten de meeste soorten echter een 
rudimentaire inwendige schelp of soms nog maar enige losse 
kalkkorrels, terwijl soms nog een kleine uitwendige schelp aanwezig 
is, waaronder de gereduceerde mantel ligt. 
Naaktslakken zijn zgn. protandrische1 hermafrodieten, hetgeen wil 
zeggen dat eerst het mannelijk voortplantingssysteem rijpt, waarna 
het vrouwelijk systeem volgt, waardoor na rijping een werkelijk 
tweeslachtig dier ontstaat, dat echter daarna geleidelijk overgaat in 
een vrouwelijk dier door reductie van het mannelijke systeem.  
Ze paren op de grond na een langdurig in cirkels of op twijgen of 
bladeren rondkruipen, waarbij de lange geslachtsorganen naar 
beneden hangen, waarna een aanzienlijk aantal kleine doorzichtige 
eitjes in de grond wordt afgezet. Hieruit komen na korte of langere 
tijd miniatuurnaaktslakjes tevoorschijn. 
Ze bezitten een rasptong (radula) en een chitineuze kaak waarmee 
ze de kleine voedseldeeltjes naar het darmkanaal transporteren.  
De onverteerde resten worden als een compacte streng 
uitwerpselen uit het lichaam verwijderd; daarin zijn nog veel 
onverteerde plantenresten aanwezig, hetgeen op een weinig 
krachtige enzymwerking wijst. 

 
1 Protandrisch is een vorm van tweeslachtigheid, waarbij mannelijke 
geslachtscellen eerder rijp worden dan de vrouwelijke. Hierdoor wordt 
zelfbestuiving onmogelijk.  


