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Beste leden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van November 2021 
 
 
De  TT show 2021 Zit er alweer op, het was weer een groot succes met heel 
veel mooie vogels, de uitslag is te aanschouwen op de  website: 
www.vogelvereiging.nl  
 
Verder geven we namens het bestuur het volgende aan: 
 
  

- We hebben de laatste weken alle benodigde keurmeesters voor 4 jaar 
vastgelegd, dit geeft maar aan dat wij als bestuur zeer veel vertrouwen 
hebben naar de toekomst toe voor wat betreft de Nationale T.T. Show 
 

- Na overleg met gerenommeerde Zebravinken kwekers, zijn we 
begonnen met het voorbereiden van een eendaags Engelse keuring, te 
organiseren in de 1e of 2e week van September. 
 
 

- Ringenbestelling 3e ronde is mogelijk tot 20-01-2022, de 4e ronde is van 
01-02-2022 tot 22-03-2022 ,daarna is het altijd een spoedbestelling voor 
ringen 2022 (extra kosten) 
 

- Ringen 
De NBvV is bezig om de ringen te wijzigen. De ringen worden lichter van 
materiaal (wel aluminium), 
afgeronde zijkanten (geen beschadiging van vogels meer), van binnen 
en buiten geanodiseerd 
(gekleurd). Beter leesbaar! 
Daarnaast gaat de bestelling in de nabije toekomst(misschien 2023) niet 
meer via de ringencommissaris, maar dient u 
dit digitaal te doen, met hieraan vast een i-deal betaling. U krijgt de 
ringen ook niet meer via de 
ringencommissaris maar persoonlijk thuisgestuurd. 

http://www.vogelvereiging.nl/
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-  De 1ste uitlevering is altijd na 1 oktober (dit is internationaal 

voorgeschreven). De ringencommissaris krijgt een adviserende, 
helpende rol, maar 
blijft de man die ringen voor u kan bestellen. 
Er zijn altijd kleurverschillen, dit komt door de aankoop van 
verschillende kleurstangen, het materiaal 
en de kleurprocedure. Kunststof ringen worden per 2025 niet meer door 
COM geaccepteerd. 

Vriendelijke Groet, 
 
Ben van Kerkwijk 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://cites.org/
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P. PIJNAKER 
 

GROENTE EN FRUITHANDEL 
 

 

 
 

ZWANENBURGERDIJK 459 
1161 NW ZWANENBURG 
TELEFOON 020-4975213 

                                                                                   

         
 

OPENINGSTIJDEN 
 

MAANDAG             08.30 – 18.00 
DINSDAG                08.30 – 18.00 
WOENSDAG           08.30 – 18.00 
DONDERDAG         08.30 – 18.00 
VRIJDAG                 08.30 – 18.00 
ZATERDAG             08.30 – 18.00 
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Ingekomen stukken 
 

V o 
Vogelgriep in 
Nederland 
In Zeewolde is hoog pathogeen Vogelgriep vastgesteld. 
In heel Nederland is een ophokplicht voor commerciële 
pluimveebedrijven van kracht. 
• Hobbyhouders van hoenderachtigen, kippen, 
watervogels en loopvogels dienen hun vogels af te 
schermen voor mogelijke besmetting van buiten. 
Bijvoorbeeld door de vogels op te hokken, of in 
volières te plaatsen. 
• De NBvV-tentoonstellingen kunnen dus wel doorgang 
vinden voor de meeste vogels van ons vraagprogramma, 
echter behalve de loopvogels, zoals 
kwartels, patrijzen, enz. Deze zijn helaas ook bij de 
NBvV nu uitgesloten van de tentoonstellingen. 
Houd de website van LNV in de gaten voor het laatste 
nieuws: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/ 
nieuws/2021/10/26/besmetting-vogelgriep-bij-leghennen- 
op-pluimveebedrijf-zeewolde-landelijke-ophokplicht- 
van-kracht 
(Deze website is leidend voor ons). 
UBO 
Mogelijk heeft u al een brief ontvangen of gaat u die 
nog ontvangen van de Kamer van Koophandel (KvK), 
omdat u daar als vereniging of stichting ingeschreven 
staat, over het onderwerp UBO. 
Ongetwijfeld roept deze brief vraagtekens bij u op, 
daarom ter verduidelijking onderstaande informatie. 
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Allereerst moet uitgelegd worden wat UBO’s (Ultimate 
Beneficial Owners) zijn. Dit zijn de uiteindelijk belanghebbenden 
van een stichting/vereniging of andere 
organisatie. 
Het inschrijven in het UBO register komt voort uit 
Europese regelgeving. Het maakt duidelijk wie de 
belanghebbenden van een vereniging zijn. Dit draagt 
bij aan het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. 
Deze registratie moet per 27 maart 
2022 voor alle verenigingen/ stichtingen gerealiseerd 
zijn. Ook als u geen bericht hebt gekregen van de KvK 
of geen eigen vermogen hebt als vereniging, bent u 
verplicht aan e.e.a. te voldoen. 
De uitleg van de KvK geeft aan wie belanghebbenden 
kunnen zijn. In de meeste gevallen zijn de verenigingen 
en/of stichtingen binnen de NBvV niet gericht op 
winst of afdracht aan begunstigden. Aangezien de 
meeste verenigingen/stichtingen hier niet onder 
vallen dienen de bestuurders van deze organisatie 
ingeschreven te worden als UBO. In principe zijn dit 
de bestuurders die in het handelsregister van de KvK 
staan. 
pagina 2 
Mondial Piacenza 
TT-reglement NBvV 
Nederlandse Kampioenschappen 
Toekenning prijzen 
Deze bestuurder worden dan niet ingeschreven als UBO 
omdat ze een belang hebben, maar omdat ze de functie 
van bestuurder hebben. Kloppen de bestuurders in 
het handelsregister bij de KvK niet meer, dan moeten 
die eerst aangepast worden via www.kvk.nl/wijzigen. 
Wat heb je nodig van de te registreren UBO’s 
• Voornamen en achternaam van de ingeschreven 
bestuurder 
• BSN nummer (staat op een rijbewijs, ID kaart en 
paspoort) 
• Een kopie van een geldig identiteitsbewijs 
- Het BSN nummer moet duidelijk zichtbaar zijn 
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- De voor en achterkant moet gekopieerd zijn in kleur 
- Gekopieerd op ware grootte 
- Pasfoto en handtekening mogen afgeplakt zijn 
Wie mag de UBO opgave doen? 
Dit mogen alleen de personen doen die wijzigingen 
binnen uw vereniging of stichting in het handelsregister 
mogen doorgeven, deze zijn n.l. tekenbevoegd voor 
de UBO-opgave. 
Wat heb je dan nodig voor het registreren van de UBO’s: 
• Voornamen en achternaam 
• BSN nummer (staat op uw rijbewijs, ID kaart of in 
uw paspoort) 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
Degene die de opgave van UBO’s on-line doet, moet 
zijn/haar identiteit controleerbaar maken. Dit moet met 
behulp van DigiD en een betaling van 1 cent via een 
bankrekening op eigen naam. 
Degene die de opgave van UBO’s per post verstuurt, 
voegt een kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor 
en achterzijde, waarvan foto is afgedekt) bij. 
Wilt u meer informatie kunt u terecht bij www.kvk.nl/ 
ubo of voor vragen 088-5854585. 
Voor nadere informatie m.b.t. de data, inschrijvingen 
en overige zaken betreffende de Nederlandse Kampioenschappen 
kunt u informatie vinden in het maandblad 
“Onze Vogels” van oktober 2021 en op de site van 
de NBvV: 
Voor nadere informatie m.b.t. de data, verzamelplaatsen, 
inschrijvingen, kosten, etc., kunt u informatie vinden 
in het maandblad “Onze Vogels” van oktober 2021 
en tevens op de site van de NBvV. Let op vogels die 
u inschrijft voor de Nederlandse Kampioenschappen 
kunnen niet ingeschreven worden voor de Mondial, 
daar het transport van deze vogels dan al onderweg is. 
Bij de Nederlandse en districtskampioenschappen is 
om een prijs te mogen toekennen een tabel beschikbaar 
en vermeld in de laatste editie van “Onze Vogels”. 
Hierin is abusievelijk vermeld dat een stam 364 punten 
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nodig heeft om tot een prijs te komen. Dit is foutief! 
Een prijs wordt toegekend vanaf 360 punten op deze 
shows. 
Bij een afdeling of Speciaalclub bepaald te organisatie 
het minimale aantal punten voor de toekenning van 
een prijs, met inachtneming van de regels van verschil 
in prijswinnaars onderling. 
In artikel 7 van het NBvV TT reglement (te lezen op 
de site in het bondsvademecum) heeft een wijziging 
plaatsgevonden m.b.t. het vraagprogramma van de 
NBvV. Dit vraagprogramma is bindend voor alle TT’s, 
met dien verstande dat bij Vereniging- en Speciaalclub 
TT’s, bepaalde groepen samengevoegd en uitgesloten 
mogen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARIBUNI 
Achterstenhoek 38 
2275 Lille ,België 
Tel 0032 14 35 00 00 

Email: Karibuni@ndege.be 

goedemorgen / hier de nieuwe voorwaarde de aankoop van de lutine deze kan  

besteld worden op het volgende mailadres Karibuni@ndege.be , luteïne 1% voor 250 

gram = € 33.  1 kg of meer = € 125 per kg; birdyl 250cc = 18,90 1 liter 37 € carofyl 

rood 100 gram 15,75 € 200 gram 28,80 € 450 gram 60,75 € 1000 gram 125 € ook 

bogena intensief  nieuw 500 gram = 38 € bij grotere hoeveelheid betere prijzen alleen 

voor bogena transport prijs wordt berekend na bestelling en verzonden na uw 

goedkeuring. 

 

mailto:Karibuni@ndege.be
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IJSVOGELS 
 

Als een blauwe flits duikt hij in en uit het water. Een razendsnel, maar 
onvergetelijk schouwspel. Wie goed kijkt en veel geduld heeft, kan een glimp 
van hem opvangen op een overhangende tak bij visrijk water. Volgens velen is 
hij de allermooiste vogel van België: de ijsvogel.  
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Herken de ijsvogel 

(Alcedo atthis) 

 
Wereldwijd komen er bijna 120 verschillende ijsvogels voor, maar bij ons 
leeft slechts één soort. Als je hem ziet, weet je het meteen. Onze ijsvogel 
is uniek met z’n fraaie turquoise rug en feloranje buik. 
In de winter heb je het meeste kans om hem te spotten. Ondanks zijn 
opvallende kleuren, gaat hij immers al snel op in zomers gebladerte. Hoewel 
zijn naam anders doet vermoeden, is de ijsvogel het jaar rond te zien in onze 
contreien. 

Zijn belangrijkste kenmerken:  

• gedrongen, weinig sierlijk lichaam met korte staart en robuust hoofd 
• gemiddeld 18 cm lang 
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• lange en krachtige zwarte snavel - bij de vrouwtjes met een oranje 
basis  

• kobaltblauwe vleugels, kruin en rug die schittert in het zonlicht  
• de rug is zo mogelijk nog feller blauw dan de rest van het lichaam 
• oranje buik en oogstreep  
• witte bef en witte vlek op de halszijde  
• rood-oranje poten  
• luid fluitend kondigt hij z'n komst aan met een hoog en schel geluid 

Op het menu 

De ijsvogel is dol op kleine vissen, niet groter dan 4 à 5 cm. Kikkervisjes en 
waterinsecten (bijvoorbeeld libellenlarven) worden ook gesmaakt. Vanop zijn 
uitkijkpost aan de oever (soms ook vanuit een bidvlucht) duikt hij vliegensvlug 
het water in om binnen de seconde een vis te grijpen. Hoe dieper hij een vis 
spot, hoe meer hij zijn lichaam loodrecht op het wateroppervlak positioneert.  
Wanneer hij uit het water komt met de - vaak nog spartelende - vis dwars in 
zijn bek, keert de ijsvogel meestal terug naar zijn uitkijkpost. Daar geeft hij de 
vis een genadeklap door hem stevig tegen een tak te slaan. Dan wordt de 
prooi in het verlengde van de snavel gemanoeuvreerd. Met de kop richting 
keel als de ijsvogel zelf honger heeft, of omgekeerd als hij de vis gaat voeren 
aan zijn wijfje of jongen.  
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Leefgebied van de ijsvogel 

De ijsvogel is afhankelijk van vis om te overleven. Je ziet hem dus meestal in de 
buurt van water. Hij jaagt vooral in traag stromend en soms stilstaand 
water, dat helder en visrijk is. Voldoende begroeiing langs de waterkant 
zorgt voor geschikte uitkijkposten. Broeden doet de ijsvogel in steile 
(oever)wanden waarin hij een diepe nesttunnel graaft. 
IJsvogelliefde 

Om indruk te maken op zijn vrouwtje brengt de mannelijke ijsvogel tijdens de 
balts cadeaus mee. Hij houdt een vers visje omgekeerd in z’n mond, met het 
hoofd naar voren. Wanneer hij vervolgens de bek openspert, wordt het 
vrouwtje aangestaard door het hulpeloze slachtoffer. Romantisch! 
Broeden doen ijsvogels van maart tot augustus in een nestholte aan het einde 
van een horizontale gang. Daarvoor graven ze met de snavel tot 90 cm diep 
in een steile oeverwand of in de kluit van een omgewaaide boom. Al achteruit 
kruipend wordt de losgewerkte zand- of leemgrond met de poten weer naar 
buiten geschoven. Het vrouwtje legt 4 tot 8 eieren per legsel, 2 tot soms wel 4 
keer per seizoen. 
Man en vrouw broeden samen de eieren uit gedurende iets minder dan drie 
weken. In drukke seizoenen, met veel voedsel in de aanbieding, zitten de 
vrouwtjes soms al nieuwe eieren uit te broeden terwijl het mannetje de jongen 
van het vorige nest verder grootbrengt. De jongen vliegen uit na 3,5 à 4 
weken. Ze worden dan door de ouders met een visje naar de uitgang van 
hun nest gelokt.  

https://www.onzenatuur.be/artikel/geven-dieren-elkaar-cadeaus
https://www.onzenatuur.be/artikel/verliefde-ijsvogels-in-iedereen-beroemd
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Relatie van de ijsvogel met de mens 

Omwille van zijn prachtige kleuren is de ijsvogel is een graag geziene gast. We 
vergeven het hem zelfs dat hij af en toe een visje uit onze vijvers meepikt. Voor 
zijn voortplanting is de ijsvogel afhankelijk van steile, rustige oevers waar hij 
niet gestoord wordt door mensen. Vervuiling en waterrecreatie deed 
geschikte broedplekken verdwijnen. Ook het verwijderen van omgevallen 
bomen aan de waterrand maakt oevers minder geschikt voor dit blauwe 
vogeltje. 
 
 
 
 
Her en der worden tegenwoordig kunstmatige 
ijsvogelwanden aangelegd door een oever af te graven, bomen om te trekken 
of door betonnen constructies met gaten te plaatsen. 
Wist je dat de ijsvogel … 

• model stond voor een supersnelle trein in Japan? De kogelvormige 
‘bullet-trein’ had last van extreem luide drukgolven wanneer hij uit een 

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/9bdc96e9-8cd9-4c1c-bbc2-6c70ea35db85.pdf?_ga=2.268412174.1024695981.1591797207-1556861378.1564410015&_gac=1.16251204.1591802876.Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4Gf6PQoR66Prd_Mc9H7zRM21r0BGHqt3nkQxy04mjqKn-97juDg7x94aAjJpEALw_wcB
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/9bdc96e9-8cd9-4c1c-bbc2-6c70ea35db85.pdf?_ga=2.268412174.1024695981.1591797207-1556861378.1564410015&_gac=1.16251204.1591802876.Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4Gf6PQoR66Prd_Mc9H7zRM21r0BGHqt3nkQxy04mjqKn-97juDg7x94aAjJpEALw_wcB
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smalle tunnel reed. Omdat ijsvogels nauwelijks spatten maken tijdens 
het duiken, werd de neus van de trein voortaan gestroomlijnd als een 
ijsvogelsnavel.  

• weinig winterhard is, terwijl zijn naam het tegendeel doet 
vermoeden? In strenge winters gaat de populatie enorm achteruit. De 
naam ‘ijsvogel’ is waarschijnlijk een verbastering van het 
Germaanse eisenvogel en verwijst naar de ijzerachtige metaalglans op 
z’n rug. Een andere mogelijke verklaring is dat ijsvogels vaak gezien 
werden bij ijs (of toch: plaatsen waar het ijs gesmolten is) om vissen te 
vangen.  

• eigenlijk niet écht blauw is? Zijn rugveren bevatten zelfs helemaal 
geen pigment! Het kenmerkende turquoise kleurtje is een optische 
illusie die wordt veroorzaakt door een heel speciale veerstructuur. 
Daardoor wordt het licht magnifiek verstrooid. In één woord: 
betoverend!  

• in zijn rechtlijnige vlucht snelheden tot 80 km/u bereikt? Da’s best snel 
voor zo’n klein vogeltje! 

 
 
 
Bloedluis 
 

Dit is de grootste ramp voor de kwekers, gelukkig is er een nieuw product 
op de markt, EXZOLT  

Beschrijving  

EXZOLT®: 
DE INNOVATIEVE DRINKWATEROPLOSSING TEGEN VOGELMIJT 
Vogelmijt bestrijden, was tot nu toe makkelijker gezegd dan gedaan. U heeft 
ongetwijfeld al wel eens geïnvesteerd in vogelmijtbehandelingen die u veel 
geld hebben gekost, maar weinig hebben opgeleverd. Om nog maar te 
zwijgen over de stress bij uw kippen en of vogels en de extra werkzaamheden 
die gepaard gingen met deze behandelingen… 
Maak kennis met Exzolt®, de innovatieve en effectieve drinkwateroplossing 
tegen vogelmijt. Het wordt opgenomen via het drinkwater. 

TE VERKRIJGEN IN HET CLUBHUIS 10 ML € 35,00 
 
 
 

https://www.onzenatuur.be/artikel/10-dingen-die-wij-leren-uit-de-natuur
https://www.onzenatuur.be/artikel/10-dingen-die-wij-leren-uit-de-natuur
https://www.onzenatuur.be/artikel/welke-kleuren-vind-je-niet-in-de-natuur
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REUS WIELERSPORT 
DENNELAAN 122A – 1161 CT ZWANENBURG 
TELEFOON 020-497 4308 
E-MAIL info@reuswielersport.nl  
WWW.REUSWIELERSPORT.NL 
 
 

De speciaalzaak voor de recreatieve en wedstrijdfietser 

Openingstijden:  

Woensdag 9.00 – 12.00 uur  

Donderdag 9.00 – 17.30 uur  

Vrijdag 9.00 – 17.30 uur  

Zaterdag 10.00 – 16.00 uurMdagwDonder.00 -17.30 uurrijda17.30 uuaterdag10.00 – 

16.00 uur 

 

mailto:info@reuswielersport.nl
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LAVERTU 

STEENHOUWERS B.V. 

De grafsteen specialist in Amsterdam 

Grafstenen en urnen in Amsterdam sinds 1911 

Een grafsteen of urn is een persoonlijk monument, een blijvende herinnering aan uw 

dierbare. Daarom geven wij u graag persoonlijk advies in een gesprek. Neem gerust contact 

met ons op, of kom eens langs in onze showroom Jan Rebelstraat 24 1069 CC te Amsterdam. 

Wij zijn gevestigd dichtbij Begraafplaats – Crematorium Westgaarde 

tegenover het Dierenasiel. Buslijn 63 halte Jan Rebelstraat 

 

Jan Rebelstraat 24  Bezoek onze ruime 

showroom 

1069 CC Amsterdam  Maandag t/m Vrijdag 

Tel.      020 - 6103086  Geopend van 8.30 tot 

17.00 uur 

Fax.     020 - 6103356  Zaterdag van 9.30 tot 

16.00 uur 

 

 

www.lavertu-steenhouwers.nl      info@lavertu-steenhouwers.nl 

 

http://www.lavertu-steenhouwers.nl/
mailto:info@lavertu-steenhouwers.nl


  

Vogelvereniging Haarlemmermeer 

Marialaan 86 

2161 XD Zwanenburg 

ING: NL12INGB0000667455 t.n.v. v.v. Haarlemmermeer 

 

 
 

 

 

 

WIE KWEEKT WAT 

 

 

 
 

 

 

B van Kerkwijk                       Kleurkanaries            
Fl Nigtingalestraat 94 Rood vetstof 
2131 EE Hoofddorp               Agaat Rood 
tel. 06-16576875                    Zwart Rood 
Kweeknr. FJ25 

                            

T. Koenen                         Austr.prachtvinken 
Newtonstraat 18               Zebravinken wit 
1171 XH Badhoevedorp   Gouldamadines 
tel. 020-6593310 
Kweeknr. 5NCC                

                         
M. Balsing                          Gouldsamadine’s 
Cl v Spaarnwoudestr 45    Zwartkop 
2064 WR Spaarndam        Roodkop 
tel. 06-22214473                Diverse mutaties 
Kweeknr. 4SFW 

                            

B. Moleman                     Kleurkanaries 
Schipholweg 1027 D       Wit recessief 
2143 CH Boesingheliede Satinet wit 
tel. 06-34500080             Satinet geel 
info@almol.nl                Geel intensief  
Kweeknr. RR07  

                                         
                                        

C. Mulder     Kromsnavels 
Hofland 208                  Halsbanden 
3641 GK Mijdrecht    Alexanders 
tel. 06-53508794    Ara’s 
Kweeknr. 1MEK   

                                          

W. Tjalma                         Wildzang 
Zwanenburgerdijk 353      Noorse Goudvinken 
1161 NN Zwanenburg      Majors Putters 
Tel. 06-51077598 
Kweeknr. FN13 
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Schipholweg 1027 D 

2143 CH 

Boesingheliede 

Tel: 06 34027887 

E-mail: info@mebe.nl       Website: www.mebe.nl 

 

Mebe Advisering B.V. 

 

Over ons 

 

Mebe Advisering B.V. is een milieutechnisch adviesbureau 
gespecialiseerd in onder andere Grond Weg en 
Waterbouw, Asbestinventarisaties, Legionella 

onderzoeken, Bodemonderzoeken en nog veel meer. 

Wij zijn echte ‘Troubleshooters’ op het gebied van 
Milieutechnische zaken en nemen alle zorgen van onze 

opdrachtgevers uit handen. Zo dat zij zich kunnen 
focussen op hun kracht. 

 

mailto:info@mebe.nl
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