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Leden van ANBvV en NBvV stemmen in met fusie 
De kogel is door de kerk. NBvV en ANBvV gaan samen verder met als 
effectieve ingangsdatum 1 januari 2017. De datum 21 mei 2016 zal in elk 
geval met hoofdletters in de analen van beide bonden worden 
bijgeschreven. Immers op die dag gaven de leden van het Bondscongres 
(ANBvV) en de Algemene Vergadering (NBvV) hun goedkeuring aan het 
voorliggende eindrapport met als conclusie, dat fusie van beide 
organisaties de meest wenselijke optie is om verder te gaan. Door de 
krachten te bundelen kunnen we de belangen voor onze hobby en het 
welzijn van onze vogels nog beter behartigen. 
Aan deze finale besluitvorming is 15 maanden van besluitvorming vooraf 
gegaan zowel op bestuurlijk niveau als in verscheidene commissies. Over 
één nacht ijs is men dus niet gegaan. Officieel gaat het om een fusie maar 
in de praktijk betekent het in gewoon Nederlands, dat de Algemene Bond 
bij de Nederlandse aan tafel schuift. Veel dingen zullen daarmee hetzelfde 
blijven maar ook flink wat zaken zullen er anders uit gaan zien. Bovendien 
mag verwacht worden dat het samen gaan ook zal leiden tot nieuwe 
gedachten over tal van zaken die spelen in de vogelhouderij. 
Dat de besluitvorming positief zou uitvallen was voor niemand een 
verrassing. Op districts- en gewestelijk niveau was de eindrapportage al 
uitgebreid besproken en dat leverde nauwelijks noemenswaardige 
problemen op. Het tegendeel was eerder het geval want op menige 
bijeenkomst viel bijval te bespeuren en werd de verzuchting “eindelijk” 
niet zelden geuit! 
Nu de finale besluitvorming intern is afgerond, blijft er nog wel het nodige 
te doen. Allereerst zal het samengaan ook juridisch zijn beslag moeten 
krijgen. Dat gaat in elk geval nog een half jaar duren zodat de eerder 
genoemde datum precies haalbaar is. Omdat binnen dit traject nauw 
wordt samengewerkt met de notaris vallen hier geen verrassingen meer te 
verwachten. Daarnaast zijn er natuurlijk tal van kleine en grote zaken die 
geregeld moeten gaan worden nu duidelijk is, dat de bonden definitief 
samen verder gaan.  



Zo wordt het nog een flinke klus om de organisatorische aspecten te 
regelen en ook zullen twee bondsbladen moeten worden omgevormd tot 
een nieuw blad. Voorlopig zijn de hoofdlijnen vastgesteld en komt nu de 
meer gedetailleerde uitwerking. Dat alles heeft tijd nodig om helemaal in 
te slijpen en daarvoor zijn dan ook de komende 3 jaar uitgetrokken. 
Maximaal wel te verstaan want wat eerder kan, moet ook eerder 
gebeuren. Maar nu de duidelijkheid er eenmaal is, luidt het parool dan 
ook : VOLLE KRACHT VOORUIT! 
 
Fusieconfetti 
Naam: De naam van de bond blijft NBvV voluit Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers. Hier is dus niets gewijzigd. Wel is het logo van beide 
bonden verdwenen. Daarvoor in de plaats is gekozen 
voor het logo dat reeds werd gebruikt bij Vogel 2016: 
de gestyleerde vogels in de Nederlandse driekleur. 
 
Bestuur: Het bestuur van de nieuwe organisatie bestaat uit de 5 leden van 
het bestuur van de NBvV Klaas Snijder (vz), Ton Koenen (secr.), Dirk 
Verburg (penm.), Albert Zomer (vv) en Sjoerd Munniksma (com.) Daaraan 
worden toegevoegd 2 leden van de ANBvV nl. Onno Bijlsma en Sjaak van 
Bennekom. Deze toevoeging gaat maximaal 3 jaar duren. Voor deze 
periode bestaat het bestuur uit 7 personen. Het is de bedoeling om in het 
voorjaar van 2020, of eerder, terug te keren naar een samenstelling van 5 
leden. 
 

KMV en TC’s: Het KMV en de TC’s worden ook 
uitgebreid met een aantal bestuursleden. 
Zitting in het KMV krijgt Wim van Weert. De 
TC’s worden uitgebreid met Frans Laurijsen 
Waterslagers), Jacques de Beer en Hans 
Bakhuizen (Harzers), Rein Grefhorst (Kleur), 

Ton van Baaren en Hans Stevens (Postuur), Tonnie Kersten-Noij (Exoten), 
Kees Bink (Parkieten) en Bennie Horsting (EC). 
 
Ringen: Hier is ook duidelijkheid gewenst. Immers sommige mensen zijn 
lid bij de ene maar ook bij de andere bond. Dat kan betekenen dat ze twee 
kweeknummers hebben. Geen probleem zolang de bonden gescheiden 
optrokken maar nu ze onder een dak samenkomen verandert de zaak.  



Het kan niet zo zijn dat iemand twee kweeknummers heeft bij een en 
dezelfde bond. Er zal dus moeten worden gekozen. Wie twee 
kweeknummers heeft kan kiezen voor zijn nummer van de ANBvV of dat 
van de NBvV. Wie alleen een kweeknummer heeft van een van de beide 
bonden zal dat gewoon behouden. Degenen die een keus moeten maken 
horen te zijner tijd wanneer dat bekend moet zijn. 
 
Opzeggen: De samenvoeging van de twee bonden brengt de 
ledenbestanden samen in een bestand. Wie geen deel uit wil maken van 
de nieuwe bond zal dit schriftelijk kenbaar moeten maken. Wilt u gewoon 
deel uit blijven maken van de NBvV dan hoeft u niets te doen, ook niet als 
u nu lid bent van de ANBvV. U gaat dan automatisch mee. 
 
 
 
 

***************  Vogelmarkt in Assen  **************** 
 
Op 22 oktober hebben 
we weer onze najaars- 
markt in de TT Hall in 
Assen.  
We hopen dat we weer 
kunnen rekenen op veel 
vrijwilligers voor zowel 
de opbouw op vrijdag als 
de markt op zaterdag. 
Heb je zin om een te 
helpen? Bel met Henk Kikkert (258213) of stuur een mail naar: 

   markt@vogelweeldemeppel.com  
Op de contactavond van 11 oktober hebben we de instructieavond voor 
vrijwilligers. We hopen jullie daar allen weer te begroeten. Van de vorige 
markt is een mooie film gemaakt, die staat nu op onze site.  
Heb je ten aanzien van de markt vragen of ideeën, bel of mail ons dan 
gerust! 
Graag tot binnenkort! Marktcommissie, Vogelweelde, Alwin Smit 
0522-251198 e-mail: markt@vogelweeldemeppel.com 

mailto:markt@vogelweeldemeppel.com


Van de voorzitter 
 
 
Ik hoop dat U allen van een goede vakantie 
hebt genoten, en weer  met 
frisse moed de tweede helft van 
2016 tegemoet treed. 
 
Het dierenwelzijn staat bij een ieder 
op een hoog niveau, iedereen praat 
er over en zegt dan ik weet genoeg van vogels om er goed mee om te 
gaan, maar kunnen we dat ook bewijzen! 
Ik denk dat je in de toekomst aan moet kunnen tonen dat je genoeg kennis 
opgedaan hebt door met andere vogelliefhebbers over de hobby te 
praten. 
Ook heel erg verstandig is het om de verenigingsavonden te bezoeken, 
want dan komt uw naam in het aanwezige presentie boek, en kunnen wij 
ook aantonen dat u kennis hebt opgedaan op de verenigingsavonden. 
De presentatie van dia s, film of meegebrachte vogels is leuk om  te zien 
maar bovendien erg leerzaam. 
 
Het t.t. seizoen staat ook alweer voor de deur. 
 
Diverse speciaal club t.t. zijn er alweer in de komende weken. 
Ik hoop dat u allemaal wat vogels laat zien op onze t.t. in “de Buddinghof”, 
en zijn ze zo goed voor misschien de regio t.t. in Vollenhove of het District 
t.t. in Roden. 
Volgend jaar mogen we zelf de regio t.t. organiseren, en hopen dan zeker 
op erg veel vogels van onze eigen leden. 
 
Ook onze welbekende vogelmarkt staat alweer voor de deur. 
Zaterdag 22 oktober zullen weer heel veel liefhebbers de weg naar Assen 
in de T.T. hal weten te vinden. Ik hoop dat er nog mensen zijn die graag 
mee willen helpen met opbouwen op vrijdag of zaterdag op de marktdag 
zelf.  
Bedenkt u we dat deze inkomsten erg belangrijk zijn voor de hoogte van 
uw contributie!       Teun Lok 



ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2016 
 
In november is het weer zo ver, dan wordt er voor onze leden een 
onderlinge tentoonstelling georganiseerd. 
 

Voor veel liefhebbers is dit het hoogtepunt van 
het jaar en niet geheel onterecht, het is toch 
iedere keer weer spannend hoe de keurmeesters 
onze met zorg gekweekte vogels beoordelen.  
 
Hopelijk zijn er dit jaar weer veel liefhebbers 
enthousiast om vogels in te sturen, zodat wij er 
weer een prachtige show van kunnen maken. 

 
Het opbouwen en aankleden van de show is altijd weer veel werk, dus als 
er leden willen helpen om van deze show een succes te maken neem dan 
even contact op met onderstaand nummer. 
 
De onderlinge tentoonstelling 2016 wordt dit jaar van 15 november tot en 
met 19 november gehouden in het gezellige en vertrouwde Dorpshuis ‘‘de 
Buddingehof’’ te Ruinerwold. 
 
 
TT- Openingstijden: 
 

Dinsdag 15 november (inbreng 
vogels) 

19.00 - 21.00 uur 

Woensdag 16 november keurdag Gesloten 

Donderdag 17 november opening 19.30 - 22.00 uur 

Vrijdag 18 november 10.00 - 22.00 uur 

Zaterdag 19 november 10.00 – 15.00 (15.00 – 15.30 
afhalen vogels) 

 
Voor vragen mag u mij altijd bellen tel: 06-23301667. 
 
       John Gebben. 
 



Bezoek fam. Hakvoort 
 
Op 25 mei zijn we met ruim 20 personen op hokbezoek geweest bij de 
fam. Hakvoort in Tollebeek, hier werden we hartelijk ontvangen door de 
familie en er stonden stoelen in een kring in het achterhuis voor ons klaar 
en de koffie was al bruin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teun had een bloemetje namens vogelweelde voor mevrouw Hakvoort 
mee genomen, wat op prijs werd gesteld. Jan Lucas normaal met de vogels 
bezig was nu met vis in de weer, en de olie begon al te sputteren. Na een 
korte uitleg door Jacob (vogeljack) die al bijna 40 jaar met deze hobby is 
besmet en al weer ruim 12 jaar op deze locatie zijn hobby’s uitoefent en 
dat op een prachtige plek met een zee aan ruimte.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de loop van de jaren is er nogal is aan de vogel accommodatie 
gesleuteld en van vogel soorten gewisseld, maar wat er nu staat mag er 
wezen. Wat gelijk opviel was de goede conditie van de vogels zoals 
prachtige toerako,s verschillende soorten steltlopers, spreeuwen en hele 
mooie kraanvogels en een mooie groep 
rode ibissen. De volières waren ruim in 
gericht en van een sproei installatie 
voorzien en bij de water minnende vogels 
leuke waterpartijen in de volksmond vijvers 
genoemd. Alles zag er goed verzorgd uit en 
met die luidruchtige(alarmerende) kluten 
waande je je zelfs even aan de Zuiderzee 
kust. In tussen had Jan de wijting en de 
scholletjes gebakken, waar we zoveel van 
mochten eten wat we konden, vooral de 
wijting vond ik in de smaak vallen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na nog een glaasje fris en nog wat na praten weer terug naar de 

zandgronden, onderweg genietend 
van het polderlandschap, al waren er 
wel veel akkerbouwers bezig met 
gewasbescherming met grote 
spuitinstallaties misschien daarom 
zo weinig vogels in het open veld 
gezien. Ik vond het een leuk initiatief 
om gezamenlijk te gaan kijken hoe 
onze vogelhobby ook beleefd kan 
worden. Misschien in de toekomst is 

een boottocht Wanneperveen e.o. met Albert of fietstocht/paardenkar 
Dwingelderveld met een vogelaar.             Jan Vriend. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn stanley’s 

westelijke stanley 



Na  jaren van neophema’s ben ik overgeschakeld op een andere gemakke-
lijker vogel (dacht ik). Dit om het mogelijk te maken, dat ook andere 
mensen mijn vogels kunnen voeren (vakantie). 
Ik heb 5 jaar geleden een paar koppels stanley’s aangeschaft en ben 
hiermede aan de slag gegaan. 
Ik ontdekte al gauw, dat er twee soorten stanley’s waren, de westelijke en 
de oostelijke,het verschil zit hem in de grootte en ook kleur. De westelijke 
stanley  is iets kleiner (26cm) dan de oostelijke(30cm) en de westelijke is 
iets feller van kleur, vooral de wangzakken zijn feller geel  en iets groter. 
De westelijke leeft vooral aan de westkust van Australie en de oostelijke 
komt meer voor in de binnenlanden. 
De stanley is in Australie vogelvrij verklaard, daar ze veel de gewassen 
vernielen en daarom veel van deze vogels worden afgeschoten. Toch 
mogen ze niet worden uitgevoerd, want ze vallen onder de regel van de 
Australische regering wat betreft flora en fauna. 
Het onderscheid tussen man en pop van de stanley’s is niet moeilijk. De 
man is veel feller gekleurd dan de pop en heeft is iets groter, ook heeft hij 
een iets grotere snavel en de wangvlek is veel feller en loop verder door 
onder het oog. Ook heeft de man een fel rode kop, terwijl bij de pop door 
het rood vele groene veertjes zijn te ontdekken. Ik probeer de laatste 
jaren de originele wildkleur terug te kweken, maar dat is vrij moeilijk, 
omdat er veel is gekruist tussen de twee soorten, maar ook met vele 
soorten penanten  en rosella soorten. Hierdoor is het moeilijk om goed 
kweekmateriaal  te vinden. Ben nu 4 jaar bezig om een goede vogel terug 
te kweken en het begint er op te lijken. 
De stanley is vrij monogaam, dus als een pop of man komt te overlijden is 
het verstandig om een jaar te wachten, voordat men een nieuw  koppel 
vormt, met de oude pop of man. Men zet dan eerst de pop alleen en een 
poosje later  de  man erbij. Voor mensen die ook met stanley’s willen 
beginnen, zorg voor voldoende vliegruimte in binnen en buitenkooi en 
voor het kweken twee broedblokken in de kooi, zodat de vogels kunnen 
kiezen. De vogels zijn verzot op noten en deze geef ik dan ook geregeld. 
Voor de broedblokken heeft de vogel graag een ruim onderkomen, dus de 
grootte van het blok moet minimaal 60X30X30 (hXbXd)cm zijn, daar vooral 
in het blok de pop door de man getreden wordt.  
 
Veel plezier met jullie vogelhobby.  
              Henk Smeenge 



Zebravinken doen aan babypraat 
 
“Koedie-koedie-koedie”: pasgeboren ouders maken de gekste geluiden 
boven de wieg. En nu blijkt dat zebravinken dat – in zekere zin – ook doen. 
Onderzoek toont aan dat volwassen zebravinken hun stemgeluid wanneer 
ze voor hun jongen zingen op dezelfde manier aanpassen als ouders van 
baby’s dat doen. 
Experiment 
 Onderzoekers verzamelden een aantal jonge zebravinken en zetten ze in 
een ruimte met een volwassen zebravink. De jonge zebravinken luisterden 
naar de liedjes die de volwassen zebravink zong. Een tweede groep jonge 
zebravinken deed dienst als controlegroep en hoorde de liedjes van 
volwassen zebravinken door een speaker. Na een tijdje werden alle jongen 
alleen in een ruimte geplaatst waar ze hun liedjes konden oefenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langzamer en in de herhaling 
De zebravinken die eerder naar het gezang van een in levende lijve 
aanwezige volwassen zebravink hadden geluisterd, bleken het liedje dat 
die zebravink gezongen had, veel beter te kennen. Dat was zelfs het geval 
wanneer de jonge zebravinken maar één dag naar de volwassen zebravink 
hadden geluisterd. Hoe kon dat? De onderzoekers luisterden de liedjes 
van de volwassen zebravinken nog eens terug en ontdekten dat ze hun 
stemgeluid aanpasten wanneer ze voor jonge zebravinken zongen. “We 
ontdekten dat volwassen zebravinken langzamer zingen en individuele 
elementen van het lied vaker herhalen wanneer ze voor jongen zingen.” 



Babypraat 
 In andere woorden: ook zebravinken doen aan ‘babypraat’. En uit het 
onderzoek blijkt dat jonge zebravinken beter opletten wanneer ze 
‘babypraat’ horen dan wanneer een ‘gewoon’ liedje klinkt. En hoe meer 
aandacht de jongen voor het lied van een volwassen zebravink hebben, 
hoe beter ze het zelf kunnen leren. 
Implicaties voor mensen 
Tijdens hun studie keken de onderzoekers ook wat er in het brein van de 
jonge vogels gebeurde. Ze waren met name geïnteresseerd in zenuwcellen 
in het deel van het brein dat geassocieerd wordt met aandacht.  
Zo ontdekten de onderzoekers dat meer dopamine- en noradrenaline-
producerende neuronen actief werden wanneer een jong vogeltje 
luisterde naar ‘babypraat’ dan wanneer er een gewoon liedje klonk. 
Die ontdekking doet de wetenschappers vermoeden dat hun studie ook 
implicaties heeft voor mensen. “Onze gegevens suggereren dat 
stoornissen in deze neuronen bij kunnen dragen aan sociale en 
communicatieve problemen in mensen,” vertelt onderzoeker Jon Sakata. 
“Kinderen met autisme hebben bijvoorbeeld moeite om sociale informatie 
te verwerken en taal te leren en deze neuronen kunnen wel eens het 
doelwit van nieuwe behandelingen zijn.” 
     Bron: scientias.nl 
 
 
 

Data’s om te onthouden 
 
11 oktober  Bespreking vogelmarkt 
 
21 oktober  13:00 Helpen markt opbouwen 
 
22 oktober Vogelmarkt in de TT-hal van Assen 
 
8 november Contactavond in “de Poele” (Haveltermade) Meppel 
 
17 t/m 19 november Tentoonstelling in “de Buddingehof” Ruinerwold 
 
13 december Contactavond 



Uit                      maandag 15 maart 2010 

 
De pakweg tweehonderd handelaren op de 106e vogelmarkt in Meppel 
waren zaterdag op hun qui-vive. Een importverbod maakt exotische 
vogelsoorten illegaal.  
Van wie waren dan toch die ongeringde Oranjekaakjes? "Niet van mij. Of 
hier illegale vogels zijn? Dat kan", grijnst koper Klaas. Twee koppeltjes 
exotische vogels heeft hij aangeschaft bij 'de Grote', een stugge 
vogelhandelaar uit Brabant.  
Met 199 andere standhouders was hij zaterdag te gast op de halfjaarlijkse 
vogelmarkt in de Markthallen in Meppel, na de vogelmarkt in Zwolle de 
grootste van Europa. 

Ongeveer 150 vogels staan er voor de Brabander uitgestald, in prijs 
oplopend tot 700 euro per exemplaar. Vanwege zijn postuur noemen zijn 
vrienden hem 'de Grote'. De 30-jarige handelaar wil niet met zijn naam in 
de krant. "Ik kan je mensen aanwijzen die vogels uit Afrika hebben 
geïmporteerd. Ik doe het niet, want er zitten vreemde types tussen." Sinds 
de Europese Unie drie jaar geleden een importverbod instelde voor 
exoten, zoals het Oranjekaakje, de Teugelastrilde en het Sint 
Helenafazantje, schoten de prijzen omhoog.  



Het gevolg: illegale import. Via landen als Rusland komen de vogels de 
Europese Unie binnen. Vorig jaar leidde het tot een grootse controle van 

de Algemene Inspectiedienst (AID) op de toegangswegen naar Meppel. 
"Ze hebben toen niets kunnen vinden", zegt marktmeester Alwin Smit. 
"Handelaren zijn creatief. Ze hebben er helemaal geen verstand van", 
lacht de Grote. "Een tijdje terug kwamen ze mijn zaak binnenlopen met 
een encyclopedie. Dat geloof je toch niet?" Zelf zegt hij niet te handelen in 
verboden vogelsoorten. Even verderop vermaken drie koppels ongeringde 
(een slecht teken) Sint Helenafazantje zich opperbest in hun kooi. Prijs: 35 
euro. "Niet mijn vogels", zegt de verkoper. "Ik heb er niets mee te maken. 
Van wie ze dan wel zijn? Oh nee. Ik ga echt geen namen prijsgeven. " Een 
tweede: Of die fazantjes illegaal zijn? Ze zijn niet eens van mij. Wat een 
domme vraag. Rot toch op man.  
Koen Dijkink, handelaar in voedselsupplementen voor vogels, noemt de 
regels van de Europese Unie flauwekul. "De regel is bedoeld om de vogels 
te beschermen. Onzin. In Afrika heb je bomen met wel vijfhonderd 
wevernesten. Boeren gebruiken vlammenwerpers tegen die beesten 
omdat ze hun oogst opeten. Dan kun je als vogel toch beter in Nederland 
in een kooi zitten. " De AID was zaterdag in burger aanwezig in de 
Markthallen. Volgens marktmeester Smit werden geen illegale vogels 
aangetroffen. "Dat zegt niet dat het niet gebeurt. Er glipt altijd wel wat 
tussendoor. "  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefoonrekening 

 
Vader komt thuis van zijn werk, opent de post, 
krijgt een rood hoofd en roept iedereen bij elkaar……. 
“Zo’n belachelijke hoge telefoonrekening kan echt niet meer. 
Wat voeren jullie uit?  Ik ben het niet. 
Ik telefoneer namelijk altijd op mijn werk!” 
 
Moeder reageert, “Ja ik ook hoor, ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn 
werk. Ik ben het ook niet.” 
 
Waarop de dochter zegt, “Ik kan het ook niet zijn, want ik bel altijd met de 
telefoon op mijn stageplaats.” 
 
Alle blikken wenden zich naar Fatima de poetsvrouw, waarop deze 
reageert:  
“Waarom jullie naar mij kijk? Jullie bellen toch ook van op je werk !  



 


