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NIEUWSBRIEF 

 

JANUARI 2022      

 

 
Beste leden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van Januari 2022 deze is vervroegd omdat we het 
volgende willen aangeven! 

 
ER IS GEEN BEURS ZOLANG DE LOCKDOWN GELD 

 
WEL IS HET MOGELIJK OM ZADEN ETC. TE BESTELLEN BIJ:                      

TON KOENEN (06 573232096) 

 
DEZE KUNNEN WORDEN OPGEHAALD OP DE BEURSDAGEN 

VAN 9.00 UUR TOT 12.00 UUR 

 
DIT ZIJN DE REGELS:  

- U KUNT BUITEN UW BESTELLING ONTVANGEN 

- ER MOGEN MAAR 4 PERSONEN OP HET PAD STAAN 

- ER ZIJN GEEN SANITAIRE VOORZIENINGEN (GESLOTEN) 

- ER WORD GEEN KOFFIE OF WAT DAN OOK GESCHONKEN 

- NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING GELIEVE DIRECT 
TE VERTREKKEN. 

- HELAAS WE KUNNEN NIET ANDERS 
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Verder geven we namens het bestuur het volgende aan: 
 

 
- In Januari ontvangt u de factuur voor het lidmaatschap voor 2022, stop 

deze niet weg in een laadje a.u.b. 
- 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. 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 
 
 

 

DECEMBER 2021htingsbulletin 
Afgelasting VOGEL2022 
Aan de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en standhouders van Vogel2022, 
Helaas moeten we u mededelen dat Vogel2022 niet doorgaat. De Werkgroep 
ziet geen mogelijkheden om een 
show te organiseren en het Hoofdbestuur ondersteunt dat. 
De beperkingen die het coronavirus ons allemaal opleggen zijn te groot om dit 
evenement te organiseren. 
We verwachten dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel 
gezien, zowel voor de NBvV als voor de 
standhouders onverantwoord zal zijn om aan deel te nemen. 
Al diegenen die inmiddels de moeite genomen hebben om in te schrijven als 
deelnemer, als vrijwilliger of als 
standhouder, heel erg bedankt daarvoor. We hopen u volgend jaar wederom in 
te mogen schrijven. 
Wellicht dat er voor u op de Mondial in Piacenza nog mogelijkheden zijn. 
Namens Werkgroep en Hoofdbestuur, 
Klaas Snijder voorzitter 

Nieuws m.b.t. keurbriefjes 
Tijdens de Technische bijeenkomst van de COM in Istanbul (Turkije) zijn er een 
aantal wijzigingen in de sectie Postuurkanaries 
aangenomen die per september 2022 ook bij de NBvV ingevoerd gaan worden. 
De keurbriefjes van de postuurrassen Glosters, Lancashire, Belgische Bult en 
de Fife Fancy zijn aangepast in punten 
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toekenning in de diverse rubrieken. Dit vanwege het feit om te accentueren 
welke rubrieken belangrijk (er) zijn bij 
de genoemde vogels. 
Vanwege de afspraak die de NBvV kent, mogen de oude keurblocks van 
betreffende vogels eerst opgemaakt worden. 
Hiermee voorkomen we verkwisting van afdelingsgelden. De nieuwe 
keurbriefjes zullen al wel gedownload 
kunnen worden via de NBvV site. 
Nog belangrijker voor u als kweker is dat het postuur ras Raza Español nu ook 
in gelijkmatig rood gevraagd wordt 
in alle variaties, in de bestaande klassen. Er komt dus geen uitbreiding of 
splitsing van klassen. 
 
Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV! 
 
 

 
GESPOTTE VOGELS 
 
Bij ons op kantoor Mebe advisering B.V. hebben we een buiten volière of te 
wel we zijn gevestigd aan de buitenzijde van Boesingheliede en dat is onze 
open volière gewoon geweldig wat we daar aan vogels spotten o.a. :  
 
   

Blauwe Reiger    Boomklever 
Buizerd     Ekster 
Gele Kwikstaart    Goudpluvier 
Grauwe vliegevanger   Groenling 
Grote Lijster    Havik 
Huismus man    Huismus pop 
IJsvogel     Kieviet 
Kleine vliegevanger   Koperwiek 
Kramsvogel     Merel 
Putter     Ringmus 
Roodborstje    Sijs 
Spreeuw     Vink pop 
Vink man     Winterkoninkje     
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In de vorige Nieuwsbrief had ik het over de Gele Kwikstaart, zo wil ik iedere 
vogel die wij gespot hebben in beeld brengen per Nieuwsbrief: 
 

Winterkoning 

 
© Wouter Cardoen 

Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 

De winterkoning is één van de kleinste broedvogels in Europa. Met zijn 
opgewipt staartje en heldere zang is het een opvallende verschijning. 

Hoe kan je de winterkoning herkennen? 

• zeer klein, nerveus vogeltje (9 - 10,5 cm) 
• korte, opgerichte staart 
• bovenzijde roodbruin tot kaneelkleurig 
• onderzijde bruinwit met fijne, donkere bandering 

00:00/00:00 

Wat eet de winterkoning? 

De winterkoning eet vooral insecten, spinnen, duizendpoten en larven die van 
bladeren en takjes worden geplukt, dicht tegen de grond aan. 

Waar leeft de winterkoning? 

• De winterkoning broedt vooral in de dichte ondergroei van bossen en 
tuinen. Hagen, struikgewas, houtkanten, ruige vegetatie en dicht 
struweel vormen goede nest- en schuilplekken. 
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Hoe plant de winterkoning zich voort? 

Het nestje van de winterkoning heeft de vorm van een ei dat rechtop staat. De 
ingang zit aan de zijkant. Aan de buitenkant is het bekleed met mos, binnenin 
vooral met veren en haartjes. Het mannetje bouwt in het vroege voorjaar 
verschillende nesten die door het vrouwtje aan een nauwkeurige inspectie 
worden onderworpen. Ze kiest er dan een uit om in te broeden. Doorgaans 
maakt een mannetje zo’n zes nestjes per jaar. Een overijverige Nederlandse 
man winterkoning bouwde een recordaantal van twaalf nesten in één 
broedseizoen. De helft van de mannetjes houdt er per broedseizoen één 
vrouwtje op na (monogaam), de andere helft paart met 2, 3 tot 4 vrouwtjes 
(polygaam). 

Hoe krijg je de winterkoning te zien? 

De winterkoning is in Vlaanderen één van de meest algemene broedvogels. Hij 
valt vooral op door zijn zeer luide, explosieve zang die meestal eindigt op een 
trillend wekkertje. 

Weetjes over de winterkoning 

• De wetenschappelijke naam van de winterkoning Troglodytes 
troglodytes betekent letterlijk ‘holbewoner’, een verwijzing naar het 
bolvormig nestje van de soort. 

• Bij koud weer zoeken winterkoningen elkaar op om dicht tegen elkaar 
aan te schuilen en te slapen. Meestal gaat het om minder dan tien 
vogels. Het record staat op een slaapgroep van 61 exemplaren. 

• Soms bouwen winterkoninkjes dubbele nesten, waarbij de eieren in een 
groter bovennest gelegd worden en het ondernest als slaapplaats dienst 
doet. Twee juvenielen die op 19 juli 1933 in Knokke in het nest geringd 
werden, gebruikten dit nest op 2 januari 1934 nog samen als slaapplek. 

• Bij streng winterweer sterven veel winterkoninkjes. Dat is ook niet zo 
verwonderlijk. Vogels verteren bij strenge vorst snel hun vetreserves om 
hun hoge lichaamstemperatuur van zo'n 40° C te behouden. Een 
winterkoning kan in een koude nacht tot 10% van zijn lichaamsgewicht 
verliezen. 

• Volgens zijn dagboek meende de Friese stadhouder Willem Frederik van 
Nassau (1613 - 1664) in zijn strijd tegen het graveel (nier- of galsteen) 
veel baat te hebben bij het eten van winterkoninkjes. ‘Een keunincksken 
den beck en voeten affgesneden en dan klein gehackt en in een glass 
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Spaensche wijn gedaen en uytgedroncken, iss heel goet voor het 
graeveel eb dickwils geprobeert’. 

Wat kan jij doen voor de winterkoning? 

De winterkoning kan haar nest op de gekste plaatsen maken: in de zak van een 
vogelverschrikker, een oude hoed in een drukke werkplaats, de vouwen in een 
kerkgordijn. Er is een geval bekend van een winterkoning dat een nest had 
gemaakt tussen de vlijmscherpe tanden in de bek van een reuzensnoek 
waarvan de kop ergens in een schuurtje hing. Jongen werden met succes 
grootgebracht in een nestje op amper 19 cm van een cirkelzaag die acht uur 
per dag in werking was. Samen met het roodborstje is het ook de enige vogel 
die al in een menselijke schedel heeft gebroed. Vind je een nest op een 
onwaarschijnlijke plaats: gewoon laten zitten. 

De winterkoning houdt van rommelhoekjes: kreupelhout, dichte vegetatie, 
een braamstruweel of brandnetelruigte, een takkenhoop. Een nette, 
aangeharkte tuin is dus minder geschikt dan een tuin met dichte struiken, een 
composthoop en planten die pas in het voorjaar worden gesnoeid.  

 

• Onze categorieën:  Bidons * Kerstpakketten * Kerstpakketten 

standaard * Sportprijzen 

 

CTS Promo   Wilhelminalaan 14  1161 TX Zwanenburg  Nederland                                                                                    

 

Telefoonnummer: 020 4976917  Website: www.ctspromo.nl 

 

E-Mail: Info@ctspromo.nl 

 

https://www.ctspromo.nl/detail/index/sArticle/20726/number/A594-B111223001
https://www.ctspromo.nl/kerstpakketten
https://www.ctspromo.nl/seizoensartikelen/kerstmis/kerstpakketten/
https://www.ctspromo.nl/seizoensartikelen/kerstmis/kerstpakketten/
http://www.sportprijzencatalogus.nl/index.php
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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 
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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
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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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Over ons 

  

In het jaar 1953 werd Carrosseriebedrijf Griffioen opgericht door 
Warnard Griffioen. 
Er is toen een start gemaakt met het opbouwen van o.a. 
vrachtwagens en landbouwwagens. 
Door de jaren heen zijn de werkzaamheden sterk veranderd. 
Carrosserie en cabinebouw; 
Kiosken; 
Marktwagens en verkoopwagens; 
Hydraulische bediening voor b.v. het openen van luifels en het 
afzetten van containers; 
Foodtrucks en trailers; 
Speciaal bouw. 
Wat hetzelfde is gebleven zijn de kwaliteit, de flexibele- en 
klantgerichte opstelling van ons team. 

   

 
 
 Griffioen V.O.F.                        Ma t/m do van 7:45 - 17.00  
 Lijnderdijk 22                                 Vr              van 7.45 - 16.30 
1161 KB Zwanenburg 

    

 Tel. 020-4975096                                       E-mail: info@griffioenvof.nl      

https://www.griffioenvof.nl/
https://www.griffioenvof.nl/dienst/aanhangers
https://www.griffioenvof.nl/dienst/aanhangers
https://www.griffioenvof.nl/dienst/aanhangers
https://www.griffioenvof.nl/dienst/carrosseriebouw
https://www.griffioenvof.nl/dienst/Kiosken
https://www.griffioenvof.nl/dienst/aanhangers
https://www.griffioenvof.nl/dienst/foodtrucks
https://www.griffioenvof.nl/dienst/Specials
https://www.griffioenvof.nl/album/historie/1
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D 4 Your Hair 
  
Dennenlaan 54, 1161 CS Zwanenburg 
Telefoon : 020-6131206   email : d4yourhair@gmail.com 

 
   

https://haar.expert/kapsalons/d-4-your-hair-dennenlaan-54-1161-cs-zwanenburg
tel:0206131206

