
 



 



 
  

  



 

 

Uitnodiging contactavond. 

Op vrijdag 22 November is de volgende contactavond. Op deze 

avond hebben wij Monique Smulders bereid gevonden de avond voor 

ons te verzorgen. 

Monique gaat ons een film laten zien met als titel struinen in park 

zegersloot. 

Monique maakt regelmatig mooie natuurbeelden in en rond Alphen 

a/d Rijn. Zij is lid bij het IVN afdeling Alphen a/d Rijn. 

Wij hopen dat u de tijd kunt vinden om deze film te komen kijken. 

Het beloofd een mooie film te worden van een natuurgebied dicht bij 

huis. 

Dus tot vrijdag 22 November, aanvang 20:00 uur. 

Als u naar deze avond komt kunt u gelijk ons nieuwe media systeem 

bekijken, daar zullen we de film op presenteren. 

 

Laatste nieuws 

Registratieplicht vogel- en pluimveehouders van de 

baan 

11 november 2019 NBvV 

Onze inspanningen zijn beloond. Eurocommissaris Vytenis 

Andriukaitis heeft toegezegd op vragen van europarlementariër 

Annie Schreijer-Pierik dat de Commissie van plan is om Nederlandse 

voorstellen (of van andere lidstaten) om houders van vogels en 

pluimvee vrij te stellen van registratieplicht omdat de administratieve 

lasten onevenredig zijn als je kijkt naar het risico voor 

diergezondheid. Dit komt te staan in de regelgeving die begin 2020 

zal worden vastgesteld. 

Dit is precies zoals we in de consultatie gevraagd hebben. 

 

 

https://www.nbvv.nl/category/nbvv/


 

Verslag contactavond van 25 Oktober. 

 
Deze avond stond allereerst in het teken van de komende 

tentoonstelling Bas had samen met Wilco een presentatie gemaakt en 

toonde de groepen en mogelijke prijzen op het nieuwe digitale 

scherm. Opvallend was dat er minder vogels waren zowel in rayon 

als onderlinge totaal bijna 100 vogels minder dan in 2018 geen 

vooruitgang dus.  

Na hun korte verhaal was er tijd voor Jan Chris van Dam die met zijn 

vrouw, dochter en schoonzoon door een deel van Australië getrokken 

zijn. Heel wat bekende parkieten kwamen voorbij opvallend veel 

geelkuif kaketoes die het daar blijkbaar goed doen. 

Ook kwamen ze regelmatig bij vogelkwekers op bezoek apart is wel 

dat de vogels uit eigen land een stuk minder waard waren dan vogels 

daar buiten. Bij vogelkwekers in Australië is overigens wel ruimte 

genoeg voor wat grotere verblijven daar wonen ze blijkbaar niet in 

rijtjes huizen. 

De Barrabandparkiet bleek in Australië een bedreigde soort te zijn 

vooral door opkomende landbouw terwijl hij hier toch echt goed 

gekweekt word. Verder kwamen er wat Roodruggen voorbij die 

overigens nu Roodstuit worden genoemd. 

Het was voor de parkieten liefhebber een mooie avond maar ik denk 

voor andere ook zeker de moeite waard. De familie van Dam is ook 

op Tasmanië geweest wie weet laten we Chris met zijn vrouw Ria 

weer een keer terug komen om daar een en ander over te vertellen   

dit was in ieder geval een geslaagde avond. 

 

Kort samen gevat door uw voorzitter :Hans van Egmond. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nationale tentoonstelling Koudekerk. 

Op de nationale tentoonstelling in Koudekerk hebben weer enkele 

leden van v.v. “De Diamantvink” meegedaan. 

Sommige van hen hebben ook prijzen gewonnen. 

Ben Delsasso heeft een 1e prijs en een bondsmedaille gewonnen met 

een kleurkanarie geel schimmel van 93 punten. 

Henry van Rijn heeft een 1e prijs gewonnen met een kleurkanarie 

agaatopaal geel intensief van 93 punten. 

Een 2e prijs won Henry met een mozaïek kanarie Agaatopaal 

geelivoor mozaïek type 1 met 92 punten. 

Ton v/d Wereld heeft een 1e prijs behaald met een postuur kanarie 

Gloster Consort van 93 punten. 

Ton heeft een 2e prijs behaald met een Gouldamadine roodkop man 

van 92 punten. 

Walter van Scherpenzeel heeft een 1e prijs gewonnen met een kleur 

Grasparkiet Groen van 92 punten. 

Kees Meijer is kampioen Neophema’s geworden met een 

Turquoisine parkiet man van 93 punten. 

Paul Hoogenboom is kampioen Valkparkieten geworden met een 

man van 92 punten. Paul heeft een 1e prijs behaald met een kleur 

Grasparkiet Blauw van 92 punten. 

Rene Rijsbergen is kampioen geworden met een 

Roodvoorhoofdkakariki van 92 punten. 

 

Nationale tentoonstelling Zaandam. 

Bas Droogh deed mee aan de Nationale tentoonstelling in Zaandam, 

hij heeft Goud gewonnen met een Groenling man van 91 punt 

 

 

 

 

 

 
 



 

Korte terugblik Tentoonstelling 2019 

 
In dit clubblad leest uw weer wie er dit jaar kampioen waren tijdens 

de tentoonstelling. Natuurlijk weten de meeste dat al want als je 

vogels heb ga je toch zeker kijken naar de jaarlijkse show. 

De openingsavond was volgens mij best goed met bezoekers van 

andere verenigingen en inzenders van v.v. “De Diamantvink”, 

verrassend was misschien wel dat de Kolibrie uit Noordwijkerhout er 

vandoor ging met de Cor Jansen bokaal. Ook dat de algemeen 

kampioen, de zelfde als vorig jaar, Kees Meijer had er zeker niet op 

gerekend. Dus des te mooier. Best apart eerst meer dan 40 jaar 

wachten op een Bondskruis en dan twee jaar achter elkaar winnen. 

De zaterdag werd gevuld met de beurs en de tentoonstelling en door 

de dag heen zijn er toch heel wat mensen voorbij gekomen. 

Natuurlijk rond etenstijd wat rustiger maar we mochten zeker niet 

klagen. Om 16.00 uur kon alles weer klaar worden gezet voor de 

jaarlijkse bingo die overigens ook goed bezocht werd. Sommigen 

wonnen niks andere een tafel vol eigenlijk als altijd. Gelukkig hebben 

we dan de rolletjes nog waar we zondag ook helemaal door heen 

waren. Zondag begon wat rustig toch aardig wat aanloop gedurende 

de dag en natuurlijk tegen het eind een volle zaal want de inzenders 

willen hun vogels terug. 

Ik denk dat ondanks dat er minder vogels waren, we de grote 

parkieten erg missen, er toch gesproken mag worden van een 

geslaagd evenement. Over de opbrengst horen we later wel meer van 

de penningmeester. 

Maandag was alles met ongeveer een man of 14 weer snel opgeruimd  

en kon ik nog effen op de bank liggen denkend aan de mensen die 

zoiets mogelijk maken; 

De inzenders, het bestuur , p.v. De Witkop, Dirk van de Aart voor het 

voer en het zand de mensen die dat voer en zand in de kooien doen 

maar er ook weer uithalen. De makers van de catalogus die deze keer 

geheel door Pim van de Meer is gemaakt en wat een mooi boekwerk 

is geworden. De mannen achter de pc de adverteerders en degene die 

de advertenties weer ophalen.  

 



 

 

De keurmeesters,  voordragers, opbouwers, opruimers, barmensen, 

schoonmakers, bloemenstekers, bloemenschenkers, de man achter de 

lootjes tafel die er al jaren zit.  

Prijzen kopers voor de verlotingen natuurlijk ook de loten roller en de 

loten kopers rolletjes of lootjes of bingo kaarten de verkopers daar 

van mannen die voor de bekers en waarden bonnen zorgen alle 

mensen die belangeloos planten voer en andere dingen schenken de 

nieuwe vogelhuisjes bouwer (voor ons nieuw) en al de bezoekers en 

al die gene die ik niet noem of vergeet bedankt allemaal.   

Dankzij jullie kan ik als voorzitter terug kijken op een geslaagde 

show en al weer uitkijken naar volgend jaar met hopelijk weer zo’n 

goeie samenwerking liefst wat meer vogels en inzenders en een 

mooie vogeltentoonstelling. 

Ik zie een ieder graag op de eerst komende contactavond  

namens de(Rayon )voorzitter Hans van Egmond.  

 

 

Wist u dat !! 

 

U nog in kunt schrijven voor de districtstentoonstelling. Deze 

tentoonstelling wordt dit jaar gehouden in Hellevoetsluis. U kunt nog 

inschrijven t/m dinsdag 26 November. 

U ook nog in kunt schrijven voor de bondsshow vogel 2020 in 

Zwolle. U kunt nog inschrijven t/m 10 December. 

Wij voor beide tentoonstellingen gezamenlijk de vogels gaan 

wegbrengen en ophalen. Heeft u ingeschreven laat het dan even 

weten aan Hans of Bas. Dan kan er worden gekeken hoeveel auto’s er 

eventueel nodig zijn. 

De contactavond van 27 December in het teken zal staan van de 

tropische vogels. Keurmeester van de N.B.v.V. Pieter v/d Hoven zal 

deze avond voor ons verzorgen. 

 

 



 

 

Verjaardagen December: 

 

02 December, Evelien Hogenboom uit Roelofarendsveen. 

06 December, Peter van Steenvoorden uit Nieuwkoop. 

11 December, Leo van Es uit Rijpwetering. 

17 December, M.P. van der Geest uit Leiderdorp. 

17 December, J. van Veen uit Buitenkaag. 

21 December, Hans Akerboom uit Weteringbrug. 

26 December, M. van de Groep uit Voorhout. 

28 December, S.F. Colin uit Voorhout. 

28 December, Peter Koek uit Nieuwe Wetering. 

31 December, Dirk Verdegaal uit Nieuwveen. 

 

 

Eiwit en aminozuurbehoeften tijdens de kweek 

 

Iedere vogelliefhebber weet dat er tijdens de kweekperiode hogere 

eisen gesteld worden aan de voeding. Om gezonde jongen op stok te 

krijgen eist dit een breed spectrum aan voedingsstoffen, waaronder 

eiwitten, één van de belangrijkste zijn. 

Wat zijn eiwitten? 

Het is belangrijk om te weten wat eiwitten zijn. Eiwitten bestaan uit 

aminozuren, onderling zijn die verbonden door chemische 

verbindingen gerangschikt in een bepaald structuur. De eiwitten die 

via voeding worden aangebracht kunnen dierlijk of plantaardig zijn. 

De kwaliteit via de voeding aangebracht eiwit wordt bepaald door het 

gehalte van verschillende aminozuren. In het voedingseiwit komen 

een twintigtal aminozuren voor. De aminozuren zijn weer 

onderverdeeld in essentiële aminozuren die niet door het lichaam zelf 

worden aangemaakt. De niet essentiële aminozuren die door het 

lichaam zelf worden aangemaakt. 

 

 

 



 

 

Goede kwaliteit eiwitten met een hoge biologische waarde, bezitten 

hoge gehaltes essentiële aminozuren. Er zijn een aantal essentiële 

aminozuren die belangrijk zijn. O.a. methionine, lysine, threonine en 

tryptofaan. Aminozuren die vrijkomen bij de vertering van de 

eiwitten in het spijsverteringskanaal, worden gebruikt om nieuwe 

eiwitten aan te maken. 

Deze zijn weer nodig voor bouw en vernieuwing van spieren en 

organen. Tijdens de groei, herstel, eieren leggen, het voeren van de 

jongen en veeropbouw is de eiwitbehoefte groter. Bij vogels stijgt de 

eiwit- en aminozuren behoefte tijdens de kweek en de rui. 

Het is de totale hoeveelheid eiwit en de essentiële aminozuren die de 

kwaliteit en de groei van de jongen bepalen. Indien één van de 

essentiële aminozuren niet in de voeding aanwezig is, dan kunnen 

ook de andere aminozuren niet meer in de lichaamseiwitten benut 

worden. 

De voeding tijdens de kweek moet uitgebalanceerd zijn en er mag 

niets ontbreken. 

Het heeft geen zin om tijdens de kweekperiode het eiwitgehalte te 

gaan verhogen met eiwitsupplementen die niet afgestemd zijn op het 

aminozuurgehalte in het rantsoen. Ook is het belangrijk dat de vogel 

voldoende kalk en calcium op neemt, dus zorg voor voldoende grit en 

maagkiezel, dat altijd te beschikking van de vogels moet zijn. 

Tot zover eiwit en aminozuur behoefte tijdens de kweek. 

 

Veel succes, Wim Stoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



  



  



 

 

TERUGBLIK RAYON-TENTOONSTELLING 2019 

  Onze tentoonstelling is weer achter de rug. Na de nodige, vooral  

  administratieve, voorbereidingen is het altijd spannend hoeveel 

  vogels er zullen worden ingeschreven. Als dat bekend is dan gaat het 

  namelijk pas echt beginnen. Dan kan de indeling voor de TT-zaal 

  getekend worden en de plannen voor de opbouw gemaakt worden. 

De inschrijving viel eerlijk gezegd een beetje tegen. We wisten dat 

het er minder zouden worden. Een paar kwekers minder, waaronder 

met Janus van Seggelen eentje die altijd wel goed was voor ruim 30 

vogels. Helaas deed bij het rayon Katwijk dit jaar niet mee dus dat 

scheelde er ook wel weer een hoop. Uiteindelijk stopte de teller op 

471 ingeschreven vogels. 100 minder dan vorig jaar. 

Bij de inschrijvingen zaten dit jaar geen grote parkieten die in de 

vluchten geshowd konden worden. Het zag er dus naar uit dat we 

veel ruimte gingen overhouden in de TT-zaal. Dit werd heel creatief 

opgelost door onze volière achterin de zaal op te bouwen met een 

paar hangtafels. Een mooie aanvulling op de show. 

De kwaliteit van de vogels was ook dit jaar weer heel goed. Van 

tevoren waren we al gewaarschuwd dat de keurmeesters strenger 

moesten gaan keuren en niet meer met 94 en 95 punten mochten 

strooien. Toch zaten er 10 vogels die wel met deze punten werden 

beloond en daarnaast waren er nog 50 vogels die 93 of 92 punten 

hadden gekregen. 

Net als de vogels zag de zaal er ook weer heel mooi uit. Naast de 

volière was de zaal weer aangekleed met hele mooie bloemstukken. 

Bij deze wil ik iedereen van harte bedanken die zijn of haar steentje 

aan het welslagen van de tentoonstelling heeft bijgedragen. Het is 

voor onze vereniging heel mooi dat er zoveel vrijwilligers zijn want 

er is ook enorm veel te doen. Het begint al vroeg met het vastleggen 

van de keurmeesters, aanvragen vergunning, maken en verspreiden 

van de inzenderslijsten, regelen van de advertenties en verzorgen van 

de PR. Ook voor de diverse loterijen en de bingo-avond moet van 

tevoren al veel gebeuren. De rolletjes moeten worden gemaakt en de 

prijzen moeten worden gekocht. 

 

 



 

De laatste 2 weken gaat alles dan in een stroomversnelling. Na het 

verwerken van de inschrijfformulieren in de computer weten we 

hoeveel vogels van welk soort we hebben en kan de indeling worden 

gemaakt. Ook worden dan de inbrengkaarten gemaakt en de 

kooistickers en kunnen de prijzen worden gekocht. 

De laatste dagen voor de show staan in het teken van het opbouwen 

en aankleden van de zaal, het inbrengen van de vogels en de keuring 

van de vogels waarbij op zo’n dag ook de catering belangrijk is. 

Ook tijdens de TT-dagen is er nog veel te doen. Iedere ochtend vroeg 

worden de vogels gevoerd en wordt de zaal schoongemaakt. 

Daarnaast wordt er niet alleen aan de vogels gedacht maar zorgen de 

mensen van de bar ook dat het de bezoekers drie dagen aan niets 

ontbreekt. Voor het vermaak en voor onze portemonnee zit Gerard de 

hele show op zijn post om de lootjes te verkopen en worden er nog 

twee grotere loterijen en een bingo gehouden. 

Als alle vogels dan zondagavond weg zijn is het natuurlijk nog niet 

afgelopen want op maandag wordt alles dan weer opgeruimd en 

schoongemaakt door een grote groep mensen. 

Kortom een hele waslijst aan werkzaamheden en dan heb ik nog niet 

eens alles opgenoemd. Als vereniging mogen we blij zijn dat er 

zoveel mensen zich hiervoor inzetten. Voor mijzelf was dit het laatste 

jaar als TT-voorzitter. Ik wil nogmaals iedereen bedanken die zich 

heeft ingezet voor het welslagen van de TT en ik hoop dat mijn 

opvolger op dezelfde inzet en hetzelfde enthousiasme kan rekenen 

want dan hebben we ook volgend jaar weer een mooie show. 

Naast een mooie show hadden we dit jaar ook een hele mooie 

catalogus. Paul had ervoor gekozen om deze geheel te laten drukken 

en dat heeft alleen maar lovende reacties opgeleverd. Zelfs de 

penningmeester was er mee in zijn nopjes. Deze uitvoering zal dus 

wel een blijvertje worden. 

Dan nu nog aandacht voor de winnaars van de tentoonstelling. Nadat 

vorig jaar de winnaar van het Bondskruis een complete verrassing 

was (het Bondskruis viel toen op een parkiet waar de tropen voorrang 

hadden) was het dit jaar weer een parkiet die heeft gewonnen. Net als 

vorig jaar was deze van Kees Meijer. Zo win je in 40 jaar nooit het 

Bondskruis en zo win je twee jaar achter elkaar. Kees gefeliciteerd! 

 



 

 

            Het Algemeen Klassement van de beste 5 vogels is dit jaar gewonnen  

            door  Henry van Rijn. 

 

           De overige kampioenen van dit jaar zijn: 

 

    B.F. Delsasso      Kleurkanaries ongepigmenteerd   

    H.S. van Rijn      Kleurkanaries gepigmenteerd zonder rood  
    H.S. van Rijn      Mozaïek kanaries      

    T. van der Wereld     Postuurkanaries Gloster Consort en Corona 

    P.J.F. Hoogenboom     Overige postuurkanaries    

    S.H.J. Droogh      Europese cultuurvogels + bastaarden  
    P.M.J. van der Zalm     Zebravinken       

    J.P. Hoogenboom     Japanse meeuwen     

    F. Turk       Gouldamadines      

    Evelien Hogenboom     Australische prachtvinken en pap.amadines 

    J.P. Hoogenboom     Overige tropische vogels    

   W. van Scherpenzeel     Kleurgrasparkieten     

   C.H.M. Meijer      Neophema's      

    P.J.N. Hoogenboom     Grote parkieten 1      

    B.F. Delsasso      Stammen       

    Evelien Hogenboom     Stellen       

    Evelien Hogenboom     Vrije derby       

    P.J.F. Hoogenboom     Vaste derby       
 

De mooiste vogels per hoofdgroep waren dit jaar: 

 

  H.S. van Rijn   Mooiste Kanarie       
  Evelien Hogenboom  Mooiste Tropische vogel      
  C.H.M. Meijer   Mooiste Parkiet       

 

 

 

 

 

 

 



 

Naast onze onderlinge tentoonstelling hielden wij dit jaar ook weer 

de rayon-tentoonstelling. Hierbij mogen de verenigingen uit ons 

rayon ieder maximaal 50 vogels insturen en wordt er een klassement 

gemaakt van de beste 10 per vereniging. Dit jaar is dit klassement 

gewonnen door V.V. de Kolibri uit Noordwijkerhout met 927 punten. 

Wij zijn tweede geworden met 924 punten. Voor volgend jaar ligt er 

dus voor ons weer een uitdaging om een plaatsje te stijgen. 

 

      Ook waren er individuele prijzen te winnen. De gouden medailles zijn  

      dit jaar gewonnen door: 

  A.H.A. Otto  Nieuwveen   Kleurkanaries ongepigmenteerd 

   B.F. Delsasso Koudekerk   Kleurkanaries gepigmenteerd 

   C. de Mooij  Noordwijkerhout Mozaïek kanaries  
   T. van der Wereld Roelofarendsveen Postuurkanaries Glosters  
   E.M. van Noord Noordwijkerhout Overige postuurkanaries  
   E. Pronk  Noordwijkerhout Europese cultuurvogels  
   O. Rinzema  Noordwijkerhout Zebravinken   
   J.P. Hoogenboom Roelofarendsveen Japanse meeuwen  
   F. Turk  Roelofarendsveen Gouldamadines   
   Evelien Hogenboom Roelofarendsveen Australische prachtvinken  
   O. Rinzema  Noordwijkerhout Overige tropische vogels  
   P.J.N. Hoogenboom Roelofarendsveen Kleurgrasparkieten  
   C.H.M. Meijer  Roelofarendsveen Neophema's   
   P.J.N. Hoogenboom Roelofarendsveen Grote parkieten   
   Evelien Hogenboom Roelofarendsveen Stellen   

 

      De mooiste vogels per hoofdgroep waren dit jaar: 

 

   E.M. van Noord Noordwijkerhout Mooiste Kanarie 

   Evelien Hogenboom Roelofarendsveen Mooiste Tropische vogel 

   P.J.N. Hoogenboom Roelofarendsveen Mooiste Parkiet  
   Lily Hoogendoorn Koudekerk   Jeugd  

 

   Nogmaals bedankt en graag tot volgend jaar. 

 

   Namens de tentoonstellingscommissie en bestuur, 

   Wilco Hogenboom 

 

 

 



 

 

Voorbereiding van het kweekseizoen 

   

Nadat Kerstmis en nieuwjaarsdag voorbij zijn begint het bij ons, 

vogelliefhebbers, weer te kriebelen. Ons kweekmateriaal is allang 

weer uitgezocht en eventueel van nieuwe aankopen voorzien. De 

tentoonstellingen zijn voorbij met soms heel goede, maar ook wel 

eens tegenvallende resultaten. We gaan of zijn al bezig met het 

opvoeren van de lichturen naar 15/16 uur. Behalve dan de 

koudkwekers die pas na half maart met de kweek beginnen. We 

hebben voor die tijd de broedkooien ontsmet en controleren of we 

alles compleet hebben, zoals nestbakjes, nestmateriaal, voerbakjes, 

eivoerbakjes enz. 

De vogels die we voor de kweek gaan gebruiken, worden regelmatig 

gecontroleerd op gezondheid en conditie. We weten wat we als 

eivoer geven, zelf maken, compleet kopen of een combinatie van 

beide. Bedenk wel dat u niets moet veranderen, als het in het jaar 

ervoor goed ging,. We denken na over wisselbroed, 1 man met 3 

poppen of paarsgewijs. Netheid en het goed schoonhouden van de 

broedkooien en de kweekruimte is van groot belang. Zodra de 

poppen in de broedkooi zitten, geef ik ze na ongeveer 1 week het 

nestbakje met nestmateriaal. Als de pop het nest half af heeft, plaats 

ik de uitgekozen man erbij.  

Voordat de man bij de pop komt, heeft hij een paar dagen in de 

tussenkooi gezeten, zodat hij de pop door het traliefrontje kon voeren. 

Als ik zie dat het klikt tussen de twee, laat ik de man erbij. Lukt dit 

niet, dan haal ik hem weg en doe hem ‘s avonds voordat het licht 

uitgaat, er weer bij. Meestal gaat het dan wel goed. Een pop die de 

volgende ochtend een ei heeft, kan nooit bevrucht zijn, de paring 

moet ongeveer 48 uur daarvoor hebben plaatsgevonden. 

Iedere morgen het gelegde ei weghalen en bewaren in een eierbak 

gevuld met zaad en dagelijks het ei keren. Als het vierde ei gelegd is, 

doet u alle eieren terug in het nest. Na dertien dagen broeden komen 

de eieren bijna allemaal tegelijk uit, indien ze bevrucht zijn, en dat is 

na 6 dagen te controleren. De eieren zijn dan niet meer doorzichtig.  

 

 



 

 

Na het uitkomen geef ik de eerste dag nog geen eivoer, omdat ze dan 

nog de voedingsdooier als voeding gebruiken. Langzaam begin ik 

met het opvoeren van de hoeveelheid eivoer, eerst een snoepbakje en 

dan iedere dag wat meer. Tijdens de nestperiode krijgen ze bij mij 

geen groenvoer of gekiemd zaad. Als de jongen 13 /14 dagen oud 

zijn, hang ik het nestje aan de andere kant van de kooi. Ik geef de pop 

dan een schone nestbak en nestmateriaal, zodat het proces opnieuw 

kan beginnen. 

Ik doe per jaar twee kweekrondes per pop. Alleen als het eerste nestje 

onbevrucht is, worden het er drie. Als de jongen ongeveer 18 dagen 

zijn, gaan ze in de tussenkooi, dan worden ze door de man door het 

traliefrontje bijgevoerd. Zijn de jongen zelfstandig, dan gaan ze over 

in een vlucht, waarin nog een paar mannen zitten die de jongen 

eventueel nog wat bijvoeren. Ook krijgen ze dan wat gekiemd zaad. 

Het belangrijkste is dat de vogels een goede zaadmengeling krijgen 

en het eivoer dat u maakt, moet rul zijn, maar niet te nat, want dat 

geeft snel diarree. Ook bederft het sneller. 

 

Tot zover de voorbereiding van het kweekseizoen. 

Veel geluk toegewenst. Wim Stoop 

 

 

 

Agenda: 

• 22 November contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

• Vrijdag 13 December kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

• Zaterdag 14 December vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

• Vrijdag 27 December contactavond over tropische vogels. 

Aanvang 20:00 uur. 

 

 

 



 

 

 
 

 
Kaartuitslag 11 oktober 
Aanwezig 36 kaartliefhebbers 
 

1. Jannie Hoogenboom  5.703 punten 

2. Cor v/d Meer   5.444 punten 

3. Jos v/d Voorn   5.405 punten 

4. Ben Hoogenboom  5.352 punten 

5. Peter Klerks   5.331 punten 

6. Peter Akerboom   5.244 punten 

7. Rina Gorter   5.134 punten 

8. Corry Zoet   5.101 punten 

Poedelprijs voor Leendert v/d Luit met  3.809 punten 

 

Kaartuitslag 1 november 
Aanwezig 32 kaartliefhebbers 
 

1. Leendert v/d Luit  5.302 punten 

2. René Klein   5.275 punten 

3. Jos v/d Voorn   5.098 punten 

4. Fred Munster   5.083 punten 

5. Cor v/d Meer   5.047 punten 

6. Leo v/d Broek   5.039 punten 

7. Dorien Kroonenberg  5.028 punten 

Poedelprijs voor Cor v/d Boogaard met  4.054 punten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


