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Ledenavond/vogelbeurs 28 september 2022. 
 
Wij willen proberen om deze avond zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met 
een flink aantal vogels in de verkoop. De insteek is: “Goede vogels voor een 
redelijk prijs op een gezellige avond”. 
 
Er zijn mails verstuurd naar ruim 100 adressen van kwekers en verenigingen 
in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. De eerste reacties zijn al binnen van 
kwekers die zich hebben aangemeld met een aantal vogels voor de verkoop. 
 
Iedereen die dit leest heeft de nog mogelijkheid om mee te doen met deze 
beurs, hetzij door vogels voor de verkoop in te zenden of op te geven naar 
welke vogels je op zoek bent.  
Een mailtje naar vogelverenigingalmere@gmail.com en we zien of we 
voor jouw vogels kunnen zorgen. 
 
Tentoonstelling 2022. 
 
Alles is klaar om de tentoonstelling te houden. Het tijdschema: 
Woensdag 5 oktober : opbouw TT en inbrengen van de vogels 
Donderdag 6 oktober : keurdag 
Vrijdag 7 oktober  : 10;00 – 21:00 uur TT open voor publiek 
Zaterdag 8 oktober : 10:00 – 16:00 uur TT open voor publiek 
      daarna uitkooien en opruimen 
 
Alle noodzakelijke papieren, zoals het reglement, de inschrijf- en 
verkoopformulieren zijn separaat verzonden, maar zijn natuurlijk ook te 
vinden op onze website: vogelverenigingalmere.nl 
 
Ledenadministratie. 
 
Per 1 september mochten we opnieuw een nieuw lid inschrijven. 
Het gaat om J.G. (Jos) Boelenkamp 
We hebben hem tijdens onze ledenavond van 31 augustus welkom geheten. 
 
  
Jubileumjaar 2023. 
 
Het hele jaar zal in het teken staan van het 40-jarig jubileum. 
Het startschot wordt gegeven bij de jaaropening op 25 januari.  
Hierbij denken we aan het uitnodigen van enkele speciale gasten en het 
uitreiken van een herinnering aan alle aanwezigen.  
Mogelijk zullen we hiervoor uitwijken naar een andere locatie. 
 
Daarna zullen we trachten van elke ledencontactavond iets bijzonders te 
maken en de vogelbeurzen wat grootser op te zetten. 
 
Het slotstuk wordt de districtstentoonstelling van  
12 – 16 december 2023.  
(In verband met de districtstentoonstelling vervalt onze onderlinge tentoonstelling) 

Berichten van de secretaris 
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Berichten van de N.B.v.V. 
 
Nieuwe cursus Surveillant. 
 
Dit najaar start de nieuwe cursus NBvV-Surveillant. 
De cursus bestaat uit 5 modules, elk met een toets, die met een voldoende 
resultaat dient te worden afgesloten, waarna de volgende module wordt 
aangeboden. 
De praktijkopdracht kan al gedurende dit tentoonstellingsseizoen afgewerkt 
worden. Een snelle cursist kan in betrekkelijk korte tijd de studie afronden, 
aangezien het een individueel traject is. 
Belangstellenden kunnen zich via een mail aanmelden bij 
k.snijder57@gmail.com met vermelding van naam, adres, email, telefoon en 
afdeling (code A39). 
Na opgave ontvangt je een schrijven waarin staat wat er van de surveillant 
verwacht wordt en hoe de cursusopbouw is. 
 
NB: Ons bestuurslid Wim van Lint heeft deze cursus al met succes afgerond. 
 
 
Digitale bestelling van ringen. 

Sinds 1 april 2022 heeft er een grote verandering plaatsgevonden betreffende 
het bestellen van ringen voor uw vogels bij de NBvV.             
Vanaf deze datum kunt u zelf uw ringen online bestellen via de website van 
de Nederlandse bond www.nbvv.nl. 

Mocht u er toch niet uitkomen neem dan contact op met onze               
commissaris ringen: Henk vd brug telnr:0 6 1 4 6 7 8 1 9 3 

De digitale ringenbestellingen lopen in de meeste gevallen als een trein.  
Op het bondsbureau is te zien, dat de bestellingen gedaan worden en grote 
partijen ringen zijn dan ook al gearriveerd op het bondsbureau. 
Daar is men drukdoende e.e.a. te sorteren, te verpakken en verzend gereed 
te maken voor de leden. Vanaf 1 oktober worden de ringen uitgeleverd. 
Heeft u niet nog niet besteld? Uw commissaris ringen kan u daarbij helpen.  
Wacht niet tot het laatste moment! 
 
 
Kalenders NBvV 2023. 
 
De NBvV verkoopt en distribueert al jaren de prachtige NBvV kalender.  
Deze zijn tot 15 oktober bij de secretaris te bestellen voor € 3,00 per stuk. 
Een mailtje naar vogelverenigingalmere@gmail.com met het aantal         
is voldoende. 
 
Nederlandse Kampioenschappen. 
Deze worden van 12 - 14 januari gehouden in de IJsselhallen in Zwolle. 
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Zie ook de poster in deze nieuwsbri 
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. 
Beoogd Rooster ledenavonden 2023 (Jubileum 40 jaar EVvV)  

versie 13-9-22 

 

!  Woensdag 25 januari  : Leden contactavond 

" Jaaropening 
 

! Woensdag 22 februari  : Algemene Ledenvergadering 

" Verslag over 2022 en begroting verwachtingen voor 2023 

 

! Woensdag 29 maart  : Leden contactavond 

" Vogelbeurs, inbreng vanaf 19.30 uur 
 

! Woensdag 26 april   : Leden contactavond 

"  

! Woensdag 31 mei   : Leden contactavond 

"  

! Woensdag 28 juni   : Ledencontactavond 

"  

! Woensdag 30 augustus  : Leden contactavond 

"  

! Woensdag 27 september  : Leden contactavond 

" Vogelbeurs, inbreng vanaf 19.30 uur  
 

! Woensdag 26 oktober  : Leden contactavond 

" Rooster 2024 

 

! Woensdag 30 november  : Leden contactavond 

"  

! Dinsdag 12 t/m zaterdag 16 december 2023 

" Districtstentoonstelling. 

" Sluitstuk jubileum. 

De woensdagavonden worden gehouden in ‘Markerkant 10-50’ en      
beginnen om 20.00 uur 
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KENMERKEN/VERSCHILLEN TUSSEN MAN EN POP VAN DE DISTELVINK 

advertentie 
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Op bezoek bij… Henk van de Brug. 
 
Voor deze aflevering van “Op bezoek bij…” ben ik op bezoek bij onze 
ringencommissaris, Henk van de Brug. 
Het verrassend om te ontdekken hoe iemand zich kan ontwikkelen van       
‘het houden van een leuk vogeltje’ tot een erkend kromsnavelspecialist bij 
onze vereniging. 
Het begon voor Henk tijdens een bezoek aan de koemarkt in Purmerend,  
zo’n 23 jaar geleden. Daar zag hij een paar Japanse dwergkwarteltjes te 
koop.  
Niet gehinderd door al te veel kennis op dit gebied werd direct een flinke kooi 
en wat van deze ‘leuke beestjes’ aangeschaft. Het werd echter werd al snel 
duidelijk dat een kooi niet de beste keus was voor de kwarteltjes.  
Kwartels hebben namelijk de neiging om bij voortduring omhoog te vliegen! 
Het gevolg was beschadigde kopjes.  
De kooi werd dus een volière in de schuur. 
Met zoveel extra ruimte kwamen er ook wat meer ‘leuke vogels’ bij.  
De volgende aankoop was een koppel Engelse parkieten.  
Daarna onder andere valkparkieten, witte kanaries, zebravinken, Goulds, 
Harzers en grasparkieten. 
Toen hij in 2001 lid van de vogelvereniging ‘De Spotvogel’ in Volendam werd 
was zijn verzameling gegroeid tot 150 stuks verschillende vogels! 
Met de verhuizing in 2004 naar een flatwoning in Almere was het moment 
aangebroken, dat er keuzes moesten worden gemaakt.  
Henk werd Lid van de EVvV en hield alleen nog wat koppels witte kanaries 
over om mee te kweken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na weer een verhuizing, een jaar later, kwam de definitieve omslag naar het 
houden van kromsnavels, eerst Engelse parkieten, maar de laatste jaren is 
nu de kweek met grasparkieten de hoofdzaak geworden en werd Henk lid van 
de Parkietensociëteit Noord-Holland en twee jaar geleden van de Parkieten 
Speciaalclub Noord-Holland.  
Door zijn contacten met topkwekers uit binnen- en buitenland is Henk 
inmiddels ook zélf opgeklommen tot een bekende kweker!  
Zijn prijzenkast getuigt hier ook van. 
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Bij een kijkje in zijn volières zijn     
grasparkieten met de mooiste kleuren 
te bewonderen zoals groen, Lutino 
(geel) DF Spangle blauw (wit) EF 
Spangle (diverse kleuren). 
Het is mooi om te ontdekken hoe 
gevarieerd de verzameling vogels bij 
onze leden is. 
 
Piet Stigter 
 
 

_____________________________________________ 
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 een 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 één 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, dat ze een poot optrekken tussen de veren.  
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Tussen de veren is een poot goed geïsoleerd. Door de poot, waar ze zich mee 
vasthouden aan de tak, zakken ze heen, zodat ook deze 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. 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. 
Hett mechanisme, dat de vogels, die op een tak slapen er niet vanaf vallen 
als ze slapen, werkt als volgt: 
Een pees loopt vanaf het dijbeen over de knie, onder de enkel door en zo 
naar de tenen. Door dat de vogel, om energie te besparen, als hij gaat slapen 
door de knie zakt, van de poot waar hij zich mee vast houdt 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 enkel 
richten 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. 

advertentie 
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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 
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). 
 
Over het algemeen slapen vogels in de periode, dat ze geen voedsel kunnen 
vinden. Voor zaadeters is dat overdag. Voor vogels, die leven van slikdieren 
in getijdegebieden is dat 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 gloeilamp 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 achteruit.  
Broeden en een goede rui kun je dan vergeten. 
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   PRAAT POSITIEF  en 

ENTHOUSIAST 

OVER 

ONZE   VOGELVERENIGING 

MAAK  UW   KENNISSEN 

en 

FAMILIE-LEDEN 

LID 

of 

DONATEUR 

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. 

 
 



11e Open Almeerse Vogeltentoonstelling 2022

De show wordt georganiseerd door E.V.v.V. Almere. 

U bent van harte welkom vrijdag 7 oktober van 10:00

tot 21:00 uur en zaterdag 8 oktober van 10:00 tot 16:00 uur.

Adres: Markerkant 10-50 Almere. De toegang is gratis. 

www.vogelverenigingalmere.nl 

Vogeltentoonstelling



2023ogelV
De Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV

IJsselhallen 
Zwolle

3 daagse 
Vogelbeurs!

12, 13 en 14 januari

www.nbvv.nl
Facebook: NBvV en Neder-
landse vogelliefhebbers

EXTRA




