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Uitnodiging ledenvergadering

Legnood.

Beste vogelvriendinnen en vrienden,

Dit artikel is overgenomen uit het blad van Volière
Vogelhouders geschreven door Wil van Zon omdat
elke vogelkweker er wel eens tegen aan loopt.

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de
eerste ledenvergadering van 2016.
Deze vindt plaats op vrijdag 5 februari.
In het verenigingsgebouw
‘Kleindierensport-Katwijk’,
oude ’s-Gravendijckseweg 2a,
2221 DB te Katwijk aan Zee.

Na 15 jaar prachtvinken houden in de
buitenvolière had ik dit jaar voor het eerst
de ervaring van Gould-poppen met
legnood.
Mijn broer had vroeger kanaries en die
hadden er soms last van. Ze werden dan in
een nestkastje op de schoorsteen gezet of
in een theemuts, waar de warme theepot
net was uitgehaald. Meestal kwam het dan
wel weer goed.

We beginnen om 20.15 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening;
In en Uitgaande post;
Ledenmutatie;
Financiën;
Terugblik tentoonstelling 2015;
Tentoonstelling 2016;
Gesprek met zustervereniging;
Sprekers komend seizoen;
Barbecue;
Stichting Kleindierensport Katwijk;
Rondvraag.

Ik vond een pop dik en apathisch op de
grond, en dacht dat ze ziek was. En dat
terwijl het net zo goed ging met de vogels.
De moed zonk mij in de schoenen.
Ik heb haar in een kooitje gezet met op de
bodem een paar vellen keukenpapier, wat
eivoer met zaad erdoor op een plat
schaaltje en een flesje water. Omdat het
prachtig weer was heb ik het kooitje in de
zon gezet half bedekt met een theedoek,
zodat ze ook de schaduw op kon zoeken.
Na ongeveer drie kwartier werd de pop wat
levendiger en at en dronk wat. Daarna zat
ze op stok en tot mijn verbazing lag er
even later een ei onder. Dat was dus het
probleem.
Ik heb haar in het kooitje laten zitten tot ze
weer helemaal bijgekomen was en haar
daarna weer in de voliere gedaan.
Dit gebeurde een paar weken later nog
eens met een andere pop. De poppen waren
2 en 4 jaar oud. Nu de vraag waarom dit na
al die jaren ineens optrad. Strenge winter?
Stress door andere (drukke) vogelsoorten
erbij? In ieder geval moet het aan de
conditie gelegen hebben.

..

Berichtje van de penningmeester.
Beste leden van de Kanarievogel we zitten
weer in een nieuw jaar en het eerste half
jaar is weer door het bondsbureau
geïncasseerd.
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om
de contributie van 2016 (€38,00 sr leden,
€20,00 donateurs/ver.leden of €19,00
jeugdleden) te voldoen. Bij voorbaat
hartelijke dank.

Wat is Legnood.
Ik heb altijd gehoord dat een ei hard wordt
zodra het met de buitenlucht in aanraking
komt. Niets is minder waar. De kalkschaal
wordt gevormd voor het feitelijk leggen.
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Legnood ontstaat meestal wanneer door
een gestoorde calcium, fosfor, vitamine D
stofwisseling zich een wind-, dunschaligof ruwschalig ei ontwikkeld.
De beweging van de eileider heeft dan niet
voldoende effect op het ei, dat dan ergens
blijft steken. De vogel heeft dus meer
moeite met het leggen van bovenstaande
eieren, dan van een normaal ei.

Nieuwsbrief samenwerking NBvV en
ANBvV
Nummer 7, januari 2016.

Legnood komt ook voor wanneer het ei
abnormaal groot is, de pop een ontsteking
aan de eileider heeft, door vervetting, de
vetmassa’s belemmeren de passage van het
ei door de eileider, de pop te jong is,
slechte conditie, plotseling en aanhoudende
verlaging van omgevingstemperatuur.
De kans dat de pop aan legnood overlijdt
of voor de verdere kweek is uitgeschakeld
is groot.

Geslaagde proeve van bekwaamheid.
Samen hebben de Algemene en
Nederlandse Bond getekend voor de
organisatie van het eerste Nederlands
Kampioenschap Zang- en Siervogels en
daarmee is gelijk een eerste proeve van
bekwaamheid afgelegd als het gaat om de
samenwerking tussen beide bonden.
Een uitgebreide evaluatie moet nog
plaatsvinden, maar duidelijk is nu al dat
deze proeve ruimschoots geslaagd is en
smaakt naar meer.

We kunnen bij legnood de pop het beste
uitvangen en gedurende een paar minuten
een dun straaltje koud water op de buik
laten lopen. Druppel wat sla-of olijfolie
op/in de cloaca, en zet de pop dan in een
kooitje dicht bij de verwarming of in de
zon, wel zo afgeschermd zodat ze ook in
de schaduw kan zitten.
Meestal komt het ei dan vrij snel. Het ei is
niet meer voor bebroeding geschikt.
Zelf proberen de eierschaal uit het
vogellichaam te drukken loopt vaak
verkeerd af. De eierschaal mag beslist niet
kapot gedrukt worden, hierdoor kan de
cloaca beschadigen. Geduld is een schone
zaak.

Tijdens Vogel 2106 zijn er twee
bijeenkomsten geweest;
Allereerst werd in een bijeenkomst van de
keurmeesters teruggekeken op de keurdag.
Conclusie: een goede samenwerking tussen
de keurmeesters van beide organisaties. Er
was slechts sprake van kleine opstartproblemen, die snel opgelost bleken te zijn.
Grote tevredenheid overheerste.
Nu verregaande samenwerking en mogelijk samengaan nabij komt, zal ook gekeken moeten worden naar vervolgstappen
op keurtechnisch gebied. Daartoe wordt
een enquête uitgezet onder de keurmeesters
van beide organisaties. De vragen hebben
betrekking op keurtechnische aspecten en
scholingsvraagstukken. Daarbij moet ook
gedacht worden aan het gezamenlijk
creëren van een nieuwe opleiding voor
keurmeesters. De uitslag is alleen bedoeld
voor verdere uitwerking van beleid van
zowel de keurmeestervereniging als het
bestuur.

Het is dus heel belangrijk dat de poppen in
goede conditie zijn, en het liefst niet jonger
dan 11 maanden voordat zij worden
ingezet voor het broedseizoen.
Geef ze in de winter voldoende
ei/krachtvoer, eventueel af en toe wat
levertraan erdoor, het gehele jaar door
zover de temperatuur het toelaat badwater.
In de buitenvolière krijgen ze voldoende
beweging en zal vervetting niet zo snel
voorkomen.
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winnaars uitreiken. De prijsuitreiking werd
verricht door Jan van den Oever, lid van
de TT commissie. Tussen de prijsuitreiking
van de diverse categorieën werd de
gebruikelijke verloting gehouden die door
Bouwe Nijgh en Gerrit van der Zwam op
een fantastische wijze georganiseerd was.
Bouwe en Gerrit hadden een keur aan
prijzen ingeslagen. De verloting werd een
teleurstelling voor Piet van Zuilen,
ondanks zijn grote investering viel hij niet
in de prijzen.

Nieuwjaarsreceptie 2016
De nieuwjaarsreceptie die gehouden werd
op 8 januari j. werd bezocht door ongeveer
45 leden en partners. Na het welkomstwoord van de voorzitter Gert-Jan van
Duijvenbode, waarin hij terugkeek op
gebeurtenissen en behaalde resultaten van
2015, waaronder de realisatie van het
vernieuwde clubblad. Tevens werd de
ambitie uitgesproken, in een tijd van
teruglopende ledenaantallen, om nieuwe
leden binnen te halen en de vereniging
interessant te maken/ te houden voor
nieuwe en bestaande leden. Verder zal er
dit jaar met de TT commissie gekeken
worden of met een andere opzet van de
tentoonstelling het mogelijk wordt om
meerdere vogels ingezonden te krijgen
voor onze tentoonstelling.

Na alle officiële plechtigheden was er de
gelegenheid om van het buffet, gemaakt
door Peter Schaap, te genieten. Peter had
weer vreselijk zijn best gedaan om een
heerlijk warm en koud buffet voor ons te
maken.
Al met al was het een gezellige avond waar
verder onder het genot van een drankje de
diverse wetenswaardigheden en ervaringen
met elkaar gedeeld werden. Hierbij
bedanken we iedereen die deze gezellige
avond mogelijk gemaakt hebben.

Dit jaar werden de prijzen van de
tentoonstelling van 2015 uitgereikt. Na een
jaar zonder prijsuitreiking (tentoonstelling
van 2014 ging niet door ivm de toen
heersende vogelgriep), konden we dit jaar
weer de welverdiende prijzen aan de

Kampioenen tentoonstelling 2015
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NOG LEUKER!
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356
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Ook is al voorzichtig gekeken naar de
realisatie van editie 2017 van het
Nederlands Kampioenschap. Ook dan zal
worden uitgegaan van het vraagprogramma
en de keurrichtlijnen van de NBvV. Dit
geldt als basis, maar vervolgens wordt ook
gekeken naar verschillen die bestaan met
de richtlijnen van de ANBvV. Bezien zal
worden wat het meest praktisch en
doeltreffend kan zijn.
De tweede bijeenkomst betrof een overleg
van de Projectgroep. Deze houdt zich bezig
met het bekijken van de mogelijkheden tot
verregaande samenwerking en zo mogelijk
samen verder gaan van beide bonden.
Belangrijkste onderwerp op de agenda
aldaar was het rapport van conclusies en
aanbevelingen dat naar de overlegorganen
en besturen van beide organisaties zal
gaan. In feite was het de derde keer dat
over een en ander werd gesproken en ook
hier was de conclusie dat het verloop zeer
positief was. In het rapport werden nog
enige, voornamelijk tekstuele, veranderingen aangebracht, maar de hoofdlijn bleef
zoals hij was, nl samengaan is goed
mogelijk.
Daarbij doet de commissie dan wel een 20tal dringende aanbevelingen aan het
bestuur. Zeg maar punten waar in elk geval
besluitvorming over dient plaats te vinden.
De belangrijkste taak van de Projectgroep
is daarmee afgerond.

Dit rapport zal nu allereerst begin februari
in Bondsraad (NBvV) en Raad van Advies
(ANBvV) worden gebracht teneinde hen
de gelegenheid te bieden zich over een en
ander uit te spreken. Vervolgens gaat het
document dan richting besturen, die het
met hun conclusie op 21 mei 2016 zullen
voorleggen aan Algemene Vergadering
(NBvV) en Bondscongres (ANBvV). Daar
moet dan het finale besluit vallen.

Ringen moet.
Het ringen van de vogels wordt steeds
belangrijker, niet alleen om aan anderen te
kunnen laten zien dat wij geen vogels uit
de vrije natuur in ons bezit hebben, maar
omdat de in gevangenschap geboren vogels
vaak betere fokvogels zijn.
Ring
daarom
je vogels,
zeker de
wat
lastiger te
kweken soorten, die in een
gezelschapsvolière worden geboren.
Heb je jongen en geen ringen? Schroom
niet om de ringencommissaris te bellen.
Hij kan je meestal á la minute van de
gewenste ringmaat voorzien. Het is
mogelijk om voor alle vogels ringen te
bestellen in een hoeveelheid van minimaal
10 ringen.
Bestellen tot:
5 mei 2015
20 september 2015
20 januari 2016
20 maart 2016

Aflevering ringen:
Na 1 oktober 2015
Uiterlijk 15 dec. 2015
Uiterlijk 1 april 2016
Uiterlijk 15 mei 2016

Ringenbestelronden voor kweekseizoen
2016 zijn oranje.
Spoed bestelling: Extra kosten €1,= per
ring.
Als u ringen wilt bestellen voor Eur.
Cultuurvogels dient u het originele
formulier te gebruiken met uw BSN (het
oude sofinummer) en te ondertekenen.
Dit is een eis van het ministerie.
De ringencommissaris
Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23
Mail adres: b.nijgh@gmail.com
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T. Diepenhorst
Tel.: 06-41423184
Kweker van:

G. v.d. Zwam
Tel.: 06-12756732
06-20746146
Kweker van:
Eur. Cultuur vogels

Piet van Zuylen
Tel.: 071-407 25 50
Kweker van:

Fr. Schot
Klaverhof 66 Alphen
a/d Rijn
Kweker van:
Waterslagers

G.J. de Brabander
Tel.: 06-57575697
Kweker van:

Kr. Onderwater
Tel.:071-4033322
Kweker van.:

Waterslagers

Waterslagers

Aad van Niel
Tel. 06-49217246
Kweker van:
Kleur en postuur
kanaries

J.A. Plokker
Tel.: 071-4027562
Kweker van:
Waterslagers &
Jap. meeuwen

B. Nijgh
Tel. 071-4030323
Kweker van.:

Frans Kromhout
Tel. 06-12972013
Kweker van:

M.J. Teeuwen
Tel.: 023-5848601
Kweker van:

Insecten eters

R. Zandbergen
Ted.: 06-10107345
Kweker van:
Gouldamadine &
Eur. Cultuur vogels

D. Groen
Tel.: 071-4073738
Kweker van:
Lachduiven &
kleurkanaries

P. Hagenaars
Tel.: 06-10474218
Kweker van:
Zang en
kleurkanaries

D. Verkade
Tel.: 071-4024698
Kweker van:

J. Kuyt
Tel. 071-4024784
Kweker van:
Grasparkieten

Hier kon jij staan

Maar hier ook

vogeltjes

Speciale vogels

G. van Duyn

C. Schaap

J. Schaap

Donateur

Donateur

Donateur

Waterslagers

~ 19 ~

Agaproniden

Gould amadinen

Waterslagers

Parkietachtige

~ 20 ~

Activiteitenoverzicht 2016
(onder voorbehoud)
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

8 januari
16 januari
22 januari
5 februari
20 februari
26 februari
4 maart
19 maart
25 maart
7 april
16 april
21 april
12 mei
19 mei

Nieuwjaarsreceptie
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Jaarvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond

Zomerstop
Woensdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag

7 september
medio mei
16 september
17 september
23 september
14 oktober
15 oktober
21 oktober
11 november
19 november
25 november
26 november
29 november
7 december
8 december
9 december
10 december
18 december
19 december

Inloop avond
Barbecue
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Inschrijven t.t. + lezing
Vogelbeurs
Kaartavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Kaartavond
Vogelbeurs

RTV-Katwijk Teletekst
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenoverzicht ook lezen
op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.
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