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Verslag contactavond februari 
 
Deze avond die voor alle leden werd georganiseerd is door ruim 20 leden 
bezocht. De avond stond in het teken van een lezing verzorgd door 
voormalig kanariekeurmeester van de NBvV Dhr. Franssen voor vele 
kanarieboeren geen onbekende, hij was al in de jaren 80 geregeld te 
keuren op onze onderlinge shows. Eerst werden de officiële handelingen 
afgewerkt en werd Albert Beugeling verlaat gehuldigd voor zijn 40 jarig 
lidmaatschap NBvV, hij nam de versierselen in ontvangst van onze 
voorzitter Teun Lok. Daarna was het woord aan Dhr. Franssen die ons 
vertelde over de voeding, waarin opviel dat wij als vogelliefhebber het 
“slechtste” zaad toebedeeld kregen uit de schepen die dit aanvoeren. 
In het commercieel eivoer zit volgens hem veel suiker dit kan men 
compenseren door appelazijn door het water te doen. En men kan beter 
een gekookt geklutst ei geven dan een hardgekookt ei. Hierna werd uit 
een rapport van 1989(?) voorgelezen welke stoffen er in een ei zitten.  
In commerciële ei voeders zit gemiddeld 16% eiwit in een kippenei 12%. 
Dit kippenei geeft men het liefst in een apart bakje evenals de gekiemde 
zaden wegens verzuring. Toch mengen veel liefhebbers dit door het 
fabriek eivoer met prima resultaten. Vitamines zou je met regelmaat 
moeten geven anders hebben ze geen effect. Sommige dierenartsen 
schrijven wel is een vitaminestoot voor dat zou dus niet goed zijn. Dat 
ESB3 ook virussen doodt lijkt mij een doorbraak in de geneeskunde.  
Dit sulfa preparaat wordt voornamelijk gebruikt tegen coccidiose en 
atoxoplasmose.  Bij aanschaf van een nieuwe vogel (kanaries) zou je eerst 
een proefparing met een mindere vogel van je bestand moeten doen om 
de kwaliteit van de vogel te bepalen, dit lijkt mij allemaal wat omslachtig. 
Je kunt je beter van tevoren oriënteren van welke liefhebber je wat wilt 
aanschaffen, ook al blijft het een kwestie van vertrouwen. Over de 
helderheid van Agaat met wit kun je wel een hele avond vullen zit er nu 
wel of geen azulfactor in. Dhr. Franssen zei dat je dit niet kunt zien, ik deel 
die mening niet. De helderste vogels zijn die met de azulfactor en de 
volledig werkende blauwfactor, jonge melanine vogels met de azulfactor 
kun je in het nest al herkennen die met de blauwfactor na de jeugdrui. 
In het nieuwe vraagprogramma 2015-2019 zijn het nu aparte groepen. 
Dhr. Franssen was wel een leuke verteller maar als ik hem was zou ik de 
lezing toch is updaten.      Jan Vriend. 



Van de voorzitter 
 
Onze vogelmarkt is weer prima verlopen, 
dankzij de hulp  van onze medewerkers. De 
mensen beginnen de weg weer te kennen naar 
de T.T. hal. 
Bijna had de vogelgriep weer roet in het eten 
gegooid, donderdag voor de markt was er weer een uitbraak. Handelaren die 
belden, publiek die belden gaat het wel door? Wat mij opviel dat de handelaren 
zich steeds beter aan de regels gaan houden. Uiteraard is het onze verplichting 
om hier goed op toe te zien. Het is ook zeker in het belang van de handelaren en 
de liefhebbers dat we onze zaken goed voor elkaar moeten hebben. De 
verenigingsstands zijn toch ook wel een goede zet. hier wordt erg veel gebruik van 
gemaakt. De jaarvergadering is ook weer achter de rug. 
Jammer is het dat er zo weinig leden de moeite nemen om naar deze vergadering 
te komen om mee te beslissen over belangrijke zaken voor onze vereniging. 
De bestuursleden die aftredend waren, zijn weer herkozen voor de volgende 
periode.  De regio vergadering in Zwartsluis is ook weer goed verlopen. 
Er is een vraagprogramma vastgesteld voor de komende jaren, zodat niet 
elke afdeling zijn eigen vraagprogramma op hoeft te stellen.  
Verder wens ik u een goede vakantie, met 
uiteraard veel zon.   
     Teun Lok.   
 
 
 

Jeugddistrictdag  23 oktober 
 
Diegene van de jeugd die graag een keer bij de papegaaien opvang in Erica 
willen kijken zijn van harte welkom. Je mag ook een vriend of 
vriendinnetje meenemen. Er wordt die dag een foto sessie gedaan, en een 
speurtocht. Ook laten ze zien hoe papegaaien getraind worden. 
Het programma begint om 10.00 en eindigt om 14.00 uur. 
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. De kosten van deze dag zijn 
voor rekening van het district. Dus geef je op, dit is werkelijk de moeite 
waard om een keer mee te maken. 
 Graag opgeven voor 1 oktober bij Johan van Voorn 
 Telefoon 06 12563312.   
     Bestuur vogelweelde Meppel e.o. 



Verslag vogelmarkt 14 maart jl.  
 
Op 14 maart hebben we alweer onze 2e markt in de TT Hall in Assen 
gehouden. We kunnen hier met tevredenheid op terugkijken.  
Onze ervaringen opgedaan in Zuidlaren blijken ons in Assen goed te 
helpen om het soepel te laten verlopen. De opbouw op vrijdag liep 
gesmeerd en alles stond snel op zijn plaats. We waren dus mooi op tijd 
weg en allemaal weer ruim voor het eten thuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag ging het ook prima. De parkeerproblemen van oktober deden 
zich dit keer niet voor, de keuze om achteraf te laten betalen bleek de 
juist. Na overleg hadden we besloten hier zelf geen rol in te spelen en 
heeft de TT hall een aparte kassa in de entreehal geplaatst. Dit ging prima. 
Ondanks dat we nu zelf een kassa minder hadden, liep het publiek vlot 
naar binnen.  
Als het gaat om de reserveringen, zitten we in Assen alweer op het niveau 
van Zuidlaren. Het bezoekersaantal lag iets onder de markt van maart 
vorig jaar (circa 200 tot 300 minder). Dit is denken wij toe te schrijven aan 
het uitbreken van de vogelgriep, 2 dagen voor de markt. Een ongelukkiger 
moment was niet te bedenken. We hebben nog snel zoveel mogelijk 
publiciteit proberen te zoeken om duidelijk te maken dat de markt wel 
door zou gaan, maar toch zal dit zeker bezoekers gekost hebben.  



Zowel ondergetekende, als ook de hal, is veel gebeld met de vraag of het 
door zou gaan. Die mensen konden we gerust stellen, maar het lijkt erop 
dat velen zelf de conclusie trokken dat het geen zin had om af te reizen. 
Niks aan te doen, laten we hopen dat we in oktober dergelijke pech niet 
weer hebben.  
Dit voorval maakt wel weer duidelijk hoe belangrijk het is dat we zoveel 
mogelijk contact gegevens hebben van vogelliefhebbers. Velen van ons 
zitten op internetsites over vogels of hebben vogelvrienden. Geef alle e-
mailadressen van vogelliefhebbers die je tegenkomt aan ons door, wij 
zullen ze dan over de markt kunnen informeren. 
Je kunt dit mailen naar: markt@vogelweeldemeppel.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al kijk ik met tevredenheid terug op deze markt. Ik ben blij dat er 
weer zoveel leden van Vogelweelde aanwezig waren om te helpen. Over 
het algemeen de bekende gezichten, die ook in Meppel al actief waren. 
Dus hierbij wel de oproep aan alle leden: als je nog nooit geholpen hebt, 
meld je eens aan om te kijken wat je betekenen kunt voor de markt. Het is 
een leuke dag en goed voor het verenigingsgevoel. En als je nog wat 
vogels wilt verkopen, wordt dat keurig voor je verzorgd op de 
verenigingsstand. Kortom, kom helpen en meld je aan bij Henk Kikkert! 
Iedereen weer bedankt voor de hulp en graag tot 24 oktober! 
 
    Namens de marktcommissie, Alwin Smit 



Reis door Australië 
 
Op 25 maart organiseerde vogelvereniging 
“Zanglust” uit Zuidwolde een lezing over 
vogels en de natuur uit Australië deze werd 
verzorgd door Adri van Kooten voor velen 
geen onbekende in de vogelwereld, zo 
zijn al meerdere artikelen van zijn 
hand verschenen. 
En als keurmeester van de NBvV 
heeft hij misschien je vogels wel is gekeurd. De Baanderzaal in de 
Boerhoorn was goed gevuld met de opkomst van 42 liefhebbers van 
verschillende verenigingen. Adri is al een paar keer in Australië geweest en 
was deze keer vergezeld van zijn zoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er passeerden vele vogels de revue waarvan de meesten wel herkend 
werden Adri gaf bij elke vogel een toelichting en op het beamerscherm 
stond hoeveel eieren broedduur et cetera. Zijn advies is als men naar dit 
onvoorstelbaar groot land gaat om in elke geval enkele van de vele 

Adri van Kooten 



botanische tuinen te bezoeken in elke grote plaats is er wel één of 
meerdere, hier heeft men de meeste kans om meerdere soorten vogels te 
zien.  
Ook de grote volières 
bij verschillende 
parken is een 
aanrader meestal 
zijn daar soorten uit 
meerdere streken te 
zien en vooral de 
Lori’s zijn een 
publiekstrekker. 
Deze keer ging zijn reis van Cairns aan de oostkust naar Darwin en Alice 
Springs een behoorlijk grote driehoek wat per vliegtuig werd overbrugd. 
Het laatste stuk naar de Uluru (wat grote rots betekend) werd per auto 
afgelegd Adri ging toen van de snelweg af om wat meer te kunnen zien 
maar het werd 35 km wasbord rijden en omdat het een huurauto was ook 
niet toegestaan.  
Wel kon je zo mooi de vogels observeren zoals Naaktoog en Rosé 
kakatoes. Naast de mens zijn de Wigstaartarenden de grootste vijanden 
van de kakatoes, dit is de grootste roofvogel van Australië.  
Langs de hoofdwegen staan gele borden met een kangoeroe erop, net als 
bij ons overstekend groot wild,maar toch worden er veel dood gereden 
door zogenaamde road trains deze karkassen waren voor meerdere dieren 
een maaltijd zelfs voor de arenden. Ook is het in sommige gebieden 
gevaarlijk wegens 
aanwezigheid van 
krokodillen deze 
kunnen door 
overstromingen op 
de gekste plekken 
terecht komen.  
Ook liepen er 
Kasuarissen bij 
mensen gewoon in 
de tuin en deze 
werden met 
respect behandeld. 



Na nog een toegift van 
verschillende Australische 
vogelsoorten kwam er een 
eind aan mooie leerzame 
avond die werd afgesloten 
met een loterij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het weggaan werd mij tussen neus en lippen de vraag gesteld: 
 ” Volgende keer bij jullie”?  zou zo maar kunnen!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Jan Vriend. 

 
 
 

Hallo vogelvrienden 
 
Langs deze weg wilde ik jullie bedanken voor jullie 
steun & belangstelling voor de afgelopen tijd. 
(en vooral voor en vlak na mijn operatie) 
 Heel erg bedankt! 
Alle kaarten, belletjes, apjes, mailtjes, sms’jes, 
fruitmand, bezoeken en andere belangstelling 
hebben mij heel erg goed gedaan ! 
De operatie was volgens de chirurg goed geslaagd, 
dus vanaf nu is het weer aan mij om er tegenaan te 
gaan. En meer dan ooit te voren om met de 
belemmering, die de operatie  heeft gebracht, mee 
om te gaan (en dat hoop ik natuurlijk)! 
Nogmaals heel veel dank!  Arend Boers 



Met Freddy ten velde 
 
Nee, geen kruistocht maar een rondje Dwingelderveld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op onze vogelmarkt in Assen spreek ik vaak bekenden zo ook Freddy van 
de Velde uit Roden die zich al vele jaren verdienstelijk maakt voor onze 
vogelhobby met name op het bestuurlijke vlak, daarnaast is Freddy een 
enthousiast fotograaf en natuurliefhebber. We spraken af gezamenlijk is 
“mijn” terrein  het Dwingelderveld per fiets te gaan  bezichtigen. Het werd 
woensdag 18 maart, de weersvoorspellingen waren goed wat natuurlijk 
wel van belang is in dit ruige veld met zijn zanderige wegen. Om 08.45 was 
Freddy bij me en na een bakkie leut met gebakje wat nog over was van 
mijn verjaardag, vertrokken we rond 9 uur richting de Mariakerk(1140)van 
Ruinen waar onze tocht officieel zou starten. We waren nog maar net op 
weg of de eerste Roodborsttapuiten dienden zich al aan, we zouden er die 
dag nog velen zien. Over wat hobbelige wegen kwamen we bij de Runer 
meule “De zaandplatte” langs, daarna via de Anserdennen naar het 
Achterveense land waar het water van het Dwingelderveld wordt 
afgevoerd richting de Oude vaart van Uffelte.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een fotostop gingen we dwars over de heide, richting de 
radiotelescoop, halverwege staat daar een huisje op de Benderse berg dit 
is een voormalige jachthut, Anne de Vries de schrijver over dat jochie dat 
zijn bruine bonen niet wou op eten zou er nog gebruik van hebben 
gemaakt. De Leeuweriken tierelierden hoog in de lucht en enkele Buizerds 

schroefden zich naar 
omhoog om even 
later als een steen 
naar beneden te 
duiken. Bij de 

radiotelescoop 
hielden we pauze en 
konden we de daar 
zonnende Adders en 
enkele levendbarende 

Hagedissen 
bewonderen. 
Hier ontmoeten we 

fotograaf en natuurkenner Adri de Groot , van de populaire site “De 
vogeldagboeken van Adri de Groot” . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adri en Freddy kregen het al snel over de gebruikte foto apparatuur en er 
gingen termen heen en weer wat mij de pet te boven ging, ik probeerde er 
nog tussen te komen door te melden dat ik een coolpix S3300 had maar ze 
waren compleet in extase.  De Adders trokken zich hier niets van aan 
lieten zich goed bewonderen en werden er veel foto’s geschoten, maar 
een fotograaf is nooit tevreden en er moest af en toe van lens worden 
gewisseld. We vatten de tocht weer aan en kwamen langs een jeneverbes 
struweel waar soms de witte wieven dansen. Zo verder naar het 
Noordenveld, waar we nog een mooie lichtbruine heikikker lang de weg 
zagen springen. 
Dit voormalige cultuur 
gebied is helemaal op 
de schop geweest en de 
”rijke” grond is afge-
graven en verwerkt in 
de zogenaamde 
geluidswal langs de A28 
waar het effect in mijn 
horens nul komma  nul 
is, maar zo bent je wel 
mooi het zand kwijt met 



subsidie. Voor een vogelaar is het een 
ideaal gebied om zo de ontwikkeling 
te zien wat voor vogels hiervan 
profiteren, verschillend plevieren en 
steltlopers zijn al waargenomen 
waaronder de Steltkluut. Bij het 
Holtveen aangekomen zagen we gelijk 
een kleine watersalamander die zich 
mooi liet bewonderen. Het Holtveen 
vindt ik persoonlijk één van de 
interesanste plekken er is altijd 
verandering en veel variatie in vogel 
soorten. Een eindje verder is het 
Moddergat met aan de andere kant 
de Holtveenslenk, waar we gerust hebben op twee boomstammen met 
schaaldeel, dit onder het genot van een kopje koffie en brood genietend 
van het uitzicht. Na deze picknick gingen we richting Kibbelhoek waar over 
een tijdje de roze waterlelies weer volop bloeien, een gedeelte van de 
Kibbelhoek is omgeven door een wal en is als het ware een badkuip waar 
het water hoger staat dan de omgeving vaak zijn hier meerdere soorten 
vlinders te zien. Na de Kibbelhoek zijn we linksaf geslagen naar het  
Koelevaartsveen hier heeft Freddy prachtige foto’s van de Heikikkers 
gemaakt die volop aan het paren waren, de mannetjes zijn dan heel apart 
blauw. Na deze fotosessie zetten we onze tocht voort richting Smitveen 
waar geregeld een Witoog eend man wordt gespot, na 5 minuten was het 
al bingo hij zwom rustig lang de kant en was mooi in beeld. Toen we weer 
op de fietsen aan liepen zagen we wat roeien in het water Freddy kon een 
paar mooie foto, schieten en het bleken parende Bruine kikkers te zijn.  
We sprongen weer op onze stalen rossen en toerden richting de radio-
telescoop waar nu meerdere Adder spotters aanwezig waren, nog even 
een praatje met ze  gemaakt om daarna onze weg te vervolgen naar de 
vogelkijk hut bij de Davidsplassen, hier heb je een prachtig uitzicht over 
het uitgestrekte veld en ook hier de Heikikkers volop bezig de soort in 
stand te houden. Het liep al tegen vieren en via het Anserveld waar 
komende jaren aan de natuur wordt gewerkt( waterberging) door de 
Anserdennen en via het Witteveen kwamen we weer bij de Maria kerk aan 
en het rondje Dwingelderveld was compleet.                  
         Jan Vriend 



  Eppie’s  hobby’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Bevrijdingsdag, 5 mei, had ik een afspraak bij Eppie Kuiers thuis in 
Staphorst. Een warme ochtend, maar de weersvoorspellingen waren niet 
geweldig! In het begin van de middag werden we al getrakteerd op een 
fikse onweersbui! Dat was dan ook de reden dat Eppie me belde en onze 
afspraak uit wilde stellen tot de volgende dag, hopend op wat beter weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die dag reed ik rond 19.00 uur bij hem het erf op aan de Gemeenteweg 
waar hij nog bij zijn ouders woont. Hij klopte tegen het raam van zijn 
werkplaats waar hij bezig was. Eppie heeft nog een passie! Dat zijn de 
oldtimers, waarvan hij enkele pracht exemplaren bezit! 



Direct viel mij oog op de prachtige zij zijspan die in de werkplaats stond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjonge wat een mooi ding! “Zal ik ze even buiten zetten Henk?”  zei Eppie 
“dan kun je er een foto van maken”, en direct gingen de grote deuren 
open en werden de motoren voor de entree van de boerderij geplaatst. 
Ook toen werden we weer verrast door een regenbuitje, jammer!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egbert Kuiers, de meesten noemen hem Eppie, is geboren in het voorjaar 
van 1963 in Staphorst. Na de lagere school ging Eppie naar de LTS in 
Rouveen, de Willem Sluyterschool (ik wist niet dat ze daar een LTS 
hadden). Hierna moest er natuurlijk gewerkt worden, dus ging Eppie 
werken via een uitzendbureau  bij een bouwbedrijf van de gebr. Elpenhof 
in De Wijk. Nog geen jaar later werd Eppie gevraagd voor een paar weken 
bij Hulsink te gaan werken, die weken werden jaren, en heden is Hulsink 
de BAM infra groep 
geworden. Bij deze 
baas werkt hij nog 
steeds, nu als 
voorman, vooral de 
laatste tijd werkend 
voor de Rendo. Eppie’s 
broer Jan begon met  
vogels, en wist als 
eerste in Nederland 
jongen groot te 
brengen van de mantelkardinaal. Door dit moois wilde Eppie ook met 
vogels beginnen en zo kwamen er eerst 
kanaries die zijn volieres bevolkten, 
verder de zebravink maar ook de 
bourks en de elegant alsook de 
driekleuren-glansspreeuw.  
Nu bevolken de zonparkiet (Aratinga 
solstitialis) een vogel uit de familie van 
de papegaaien afkomstig uit Zuid-
Amerika. Bekend is dat ze veel lawaai 
maken maar volgens Eppie valt dat wel 
mee. Het is alsof hoe meer vogels er 
zijn des te minder lawaai ze maakten! 
We hebben er een tijdje bij gestaan en 
inderdaad het was vrij rustig bij de 
kooien. Ja, als je ze stoort bij hun 
verblijven, dan kunnen ze er wat van! 
Wat een herrie!  
Je moet het maar zien als een 
verdediging van hun broedgebied!  

mantelkardinaal 

zonparkiet 



Met de Jendayaparkiet (Aratinga jandaya), ook uit hetzelfde leefgebied en 
familie van de zonparkiet, had Eppie al enkele jaren eerder grote  
successen, met de kweek maar ook op de tentoonstellingen! 
 
 
 
 
 

Deze prijzenkast is het bewijs van de vele prijzen die zijn 
kamer sieren!          Dan zijn er de diverse vaantjes   en borden 
van onze eigen vereniging waar Eppie ook erg trots op is! 
Sinds hij al jaren wereldkampioen is worden er regelmatig 
vogels naar het buitenland verkocht. Regelmatig  wordt Eppie gebeld en 
doet dan ook goede zaken.  



Vooral sinds de laatst wereldshow weet men Eppie te vinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorig jaar heeft Eppie ruim 40 van deze vogels groot kunnen brengen. 
Maar Eppie heeft nog een vogel waarmee hij kweekt, dat is de 
vuurvleugelparkiet (Brotogeris pyrrhoptera) waar op dit moment één jong 
in het broedblok ligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vuurvleugelparkiet gefotografeerd in Eppie’s broedkooi. 



Ik zou veel meer van Eppie’s hobby willen laten zien maar dan zou ik 
alleen dit boekje vullen met nog meer foto’s, ook van die motor uit 1932 

een motor waar je 
machinist moet zijn om 
deze te kunnen rijden, 
door de vele hendels 
kraantjes en kabels en 
motor die voor beslist niet 
sneller gaat dan zo’n 50 
km per uur!  
Erg vermoeiend na een 
lange rit, weet Eppie mij 
te vertellen. En de oude 

DAF die in de schuur staat en waar vele uren aan is geknutseld  is één van 
zijn oldtimers waar hij graag eens weer een stukje wil rijden, want dit 
gebeurd helaas te weinig! Het was fijn om weer eens met een enthousiast 
hobbyist te praten over zijn hobby’s  en Eppie hoopt ook zo bij te dragen 
dat de andere leden van vogelweelde deze enthousiasme over te brengen 
en mee te doen aan, eerst maar eens  aan de onderlinge tentoonstelling.  
Eppie bedankt voor je gastvrije ontvangst en wens ik je vele goede kweek-
resultaten toe en succes bij komende shows!            Henk Kikkert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom maar even binnen 
kijken in mijn broedkamer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De broedkamer/kweekruimte van Eppie’s vogels  



Flyeren op de vogelmarkt in Lingen (Dld) 
 
Zondagmorgen om 7.30 vertrokken met Jans en Co om te flyeren op de 
vogelmarkt in Lingen. Bij aankomst was de parkeerplaats al behoorlijk vol. 
Maar we hadden geluk, er kwam net een plaatsje vrij zodat we toch nog 
een dicht bij konden parkeren. Bij binnenkomst even vragen of we een 
poster op mochten hangen, dit gaf geen problemen. Gelijk maar bij alle 
standhouders langs gegaan en overal flyers op de tafels gelegd. 
 
 
 
 
 
 
Wat opviel dat iedereen er gelijk op ging kijken. Naar mijn mening was er 
veel meer publiek dan de vorige keren. Vogels van allerlei soorten waren 
vertegenwoordigd, wildzang was er niet veel evenals roseicollis. Prachtig is 
het ook dat er konijnen en duiven zijn, het doet wat rommelig aan maar 
de dieren zaten er goed verzorgd bij. 
Na een kop koffie te hebben gedronken, en heel veel bekenden te hebben  
gesproken zijn we nog even een rondje gelopen. Met een goed gevoel, en 
zonder flyers zijn we weer huiswaarts gekeerd. 
                  Teun. 
                
 
 

       Data om te onthouden! 
 
 8 september Contactavond (Invulling nog onbekend). 
 
13 oktober Contactavond (bespreking komende vogelmarkt). 
 
23 oktober Jeugddistrictdag in Erica 
 
24 oktober VOGELMARKT in de TT Hal van Assen 
 
10 november Contactavond (Invulling nog onbekend). 



Ringen bestelling 2016 
 
Op 8 september op de contactavond 
in “de poele” is er de mogelijkheid 
om ringen te bestellen. 

 2e ronde. 2016.  
Alleen  op de contactavonden 
kun je ringen bestellen. 
 
Bestelperiode:                                    uitlevering op: 
Ronde 1        tot 05 mei  2015        Na 1 oktober 2015 
Ronde 2        tot 20 september 2015 Uiterlijk 15 december 2015 
Ronde 3        tot 20 januari 2016             Uiterlijk 1 april 2016 
Ronde 4        tot 20 maart 2016              Uiterlijk 15 mei 2016 
Na 1 april 2016 alleen nog spoedbestelling. 
 
Prijzen ringen: 
Normale ringen                                                                              € 0,21 
Geanodiseerde ringen                                                                  € 0,36 
Normale ringen Europese cultuur en beschermd                    € 0,31 
Geanodiseerde ringen Europese cultuur en beschermd        € 0,46  
Spoedbestelling basisprijs + € 1, - per ring extra. 
Voor roestvrijstaal en aluminium ringen. Zie bij informatie. 
Minimaal 10 ringen per ring maat. 
 
 
 
 
 
 
Informatie: 
Over ringen en bestelformulieren zie maart nummer “Onze vogels”, of 
op site NBvV onder kopje ringen. 
Ringenbestelformulier zijn te downloaden. En op de computer in te vullen. 
       
     Ringencommissaris, Jan Vriend 



Voorjaars vergadering district Drenthe 
 
Op 28 april jl. zijn Teun, Cor en ik naar de voorjaars vergadering geweest in 
Beilen. De meeste afdelingen waren aanwezig. De terugloop van het 
aantal leden gaat nu toch wel erg snel 85 uit ons district en zo’n 1000 
landelijk en door al de perikelen welzijn dieren zie ik persoonlijk geen 
verbetering. Alle voorstellen (verkiezingen) district die  op onze jaar-
vergadering en door het bestuur aan ons zijn voorgelegd zijn unaniem 
aangenomen. Van het hoofdbestuur was Klaas Snijder aanwezig. En van de 
commissie dierenwelzijn Henk van der Wal. Dhr. Snijder gaf ons uitleg over 
de samenwerking met de ANBV waar onze bond in principe goed willend 
tegen over staat maar we hoeven niks. Maar op vergadering beide bonden 
9 mei as. zal alles duidelijker worden. Over het TT programma wat op de 
districten en bondshow wordt gebruikt van Lex Kaptein en door de bond 
ook wordt gepromoot om op de afdeling TT te gebruiken waren enkele 
vragen waar uit bleek dat dit programma niet voor afdeling TT is 
geschreven zo kun je een e.k.o. vogel niet invoeren dit wordt dan o.k. 
vogel. Dhr. Kaptein zal worden uitgenodigd voor een voorlichting avond. 
De jeugddag zal worden gehouden op vrijdag 23 oktober(herfstvakantie) 
en zal plaatsvinden bij de papgaaien opvang in Erica. Jeugdleden van 
”Vogelweelde” eventueel met introducee kunnen bij belangstelling 
contact op nemen met Teun Lok. In verband met afgelastingen 
tentoonstellingen door maatregelingen overheid waaronder de D.T.T. in 
Roden, bleek uit het kasverslag dat het district door het afgelasten 
voordeel heeft gehad. Maar vv de “Vogelvriend” Roden organisator van dit 
evenement, had in het voortraject al kosten gemaakt en dus nadeel ,dit zal 
recht getrokken worden. Cor stelde voor dit vastteleggen om een 
organiserend afdeling zo te gemoed te komen. Dit wordt in beraad 
genomen. Hierna was het woord aan Henk van de Wal die met een power 
point presentatie uitleg gaf over dierenwelzijn en de wet. Kort samengevat 
alles wat hobbymatig wordt georganiseerd hoeft nikt en alles wat 
bedrijfsmatig wordt georganiseerd moet van alles, alleen al over het 
bedrijfsmatig kunnen je wel een avond vullen. Gelukkig heeft de NBvV al 
voor dat bepaalde wetten zijn aangenomen al enkele richtlijnen 
uitgegeven zoals bv vogelmarkten en beurzen die soms verder gaan dan 
de wet. Al met al een leuke presentatie gebracht door een man met 
humor en kennis.         Jan Vriend. 



De Yi qi 
 
 
Wetenschap-
pers hebben in 
China het 
fossiel van een 
dinosaurus 
gevonden, die 
waarschijnlijk 
vleugels als 
een vleermuis had. Deze dino – met de korte naam Yi qi – leefde 160 
miljoen jaar geleden en was familie van de eerste vogels. 
 
Yi qi leefde in het noordoosten van China en woog minder dan 400 gram. 
Deze dinosaurus lijkt op de artistieke impressie bovenaan zeer 
indrukwekkend en gevaarlijk, maar in werkelijkheid was dit dier niet veel 
groter dan een duif. Toch viel de paleontologen één ding op: een lang, 
staafvormig bot dat vanaf de pols uitstrekte. Eenzelfde soort structuur 
zien we tegenwoordig in de vleugels van vleermuizen en vliegende 
eekhoorns terug. 
De onderzoekers hebben de Yi qi-botten nader bestudeerd en troffen 
kraakbeen aan, waardoor de kans groot is dat de vleugels werden gebruikt 
om te vliegen. Helaas is de staat van de vlieghuid (of vliegmembraan) van 
de dino zo slecht, dat wetenschapper niet met zekerheid kunnen 
vaststellen hoe de dino zijn vleugels gebruikte. Reacties van andere 
wetenschappers. Andere onderzoekers reageren lovend op het Chinese 
onderzoek.  
“Het is fascinerend hoe evolutie experimenteerde met allerlei manieren 
om te vliegen”, zegt professor John Long van de Flinders universiteit.  
“Op een bepaald moment werd de juiste formule gevonden en 
evolueerden de dino’s in vogels.” 
“Het is voor het eerst dat er weefsel van de vleugels is aangetroffen bij 
een dinosaurus”, zegt Dr. Makoto Manabe van het National Museum of 
Nature and Science. “Deze vondst toont aan dat de evolutie van vliegen 
niet zo simpel was als gedacht. Er is meer onderzoek nodig naar de 
oorsprong van vliegen.”    Bron: Scientias.nl  

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14423.html


 


