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Ringenbestelling over 2019
De ringen zijn in 2019 Zwart
Voor een nieuw lid kan eenmalig zonder extra kosten een spoedbestelling worden verricht.
In alle andere gevallen moet bij een spoedbestelling per ring 1 euro extra worden betaald.
In elke ronde moet 2.50 euro administratiekosten worden betaald.
Bestel dus zoveel mogelijk in één ronde.
Gekleurde ringen
€ 0,21
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen
€ 0,36
Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*
€ 0,31
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese
cultuurvogels en beschermde vogels*)
€ 0,46
Aluminiumkleurige ringen
€ 0,77
Roestvrij stalen ringen
€ 1,78
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.

Denk erom : Bij beschermde vogels uw Burgerservicenummer en het aantal
kweekkoppels vermelden aan de ringencommissaris.
Ringenjaar 2019
Bestelronde 1
Bestelronde 2
Bestelronde 3
Bestelronde 4

Besteldatum
t/m 5 mei 2018
t/m 20 september 2018
t/m 20 januari 2019
t/m 20 maart 2019

Uitleverdatum
Na
1 oktober 2018
Na
15 december 2018
Uiterlijk 1 april 2019
Uiterlijk 15 mei 2019

Tel: 0223-634910
Industrieweg 7
info@fameuswonen.nl

Fax: 0223-668059
1785 AG Den Helder
www.fameuswonen.nl
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Contactblad van de Vogelvereniging “KANARIA” te Den Helder
Samenstelling bestuur
Voorzitter
A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
info@kanaria-denhelder.nl

Wnd. 1e Secretaris

Penningmeester

A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
secretaris@kanaria-denhelder.nl

J.C.T. van Cassel
Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Tel. 0223-620755
penningmeester@kanaria-denhelder.nl

2e Secretaris

2e Penningmeester

Vacant

Vacant

Materiaalcommissaris

Ringencommissaris

W.van Gulik
Billitonstraat 47
1782 CE Den Helder
Tel.0629129231
willemvg50@gmail.com

W.J. Hoogendijk
P. Korffstraat 40
1785 JG Den Helder
Tel.0223-631833

Redactie
A.R. Mac Rooy
J.C.T. van Cassel

Heeft u vragen over:
Kleurkanaries :

W.J. Hoogendijk

0223-631833

Postuurkanaries :

G. Dikken

0227-591890

Tropische vogels :

J.P. Bügel

0227-591597

Parkieten en grondvogels:

U kunt zich opgeven bij het bestuur

Advertenties / clubblad:

J.C.T. van Cassel
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0223-620755
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Horizontaal:
1 Land in Azië 5 Kunstenaar 8 Deel van een organisatie 9 Aanw. vnw. 10 Gerespecteerd
politicus 12 Kansspeler 13 Treuzelaar 15 Veilige bewaarplaats 16 Baardje 18 Achterstellen
20 Soort schaatsen 21 Drukte
Verticaal:
1 Deel van etmaal 2 Auto uit bepaalde categorie 3 Humeurige stemming 4 Voetbalploeg
5 Een zekere 6 Brandmerken 7 Plenzen 11 Babbelkous 12 Verplicht 14 Hakwerktuig
17 Vismand 19 Toeloop.

Oplossing puzzel mei 2018: Binsenastrilde
Rijk:

Animalia (Dieren)

Stam:

Chordata (Chordadieren)

Klasse:

Aves (Vogels)

Orde:

Passeriformes (Zangvogels)

Familie:

Estrildidae (Prachtvinken)

Geslacht: Neochmia
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September
Jaargang 82
Het bestuur van de vogelvereniging Kanaria nodigt U allen uit tot het bijwonen van de
ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 11 sept.as. aanvang 20.00 uur.
Onze locatie de ’Volkstuinen Texelstroom”, Texelstroomlaan 3, Tel 613539.
Leden worden verzocht vóór 20.00 aanwezig te willen zijn.
Om diefstal op de tuinen te voorkomen wordt de poort om 20.00 uur gesloten.
Agenda ledenvergadering 11 september 2018
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 8 mei 2018
3. Mededelingen
4. In- en Uitgaande post
5. Regio/Districtsvergadering
6. Pauze met verloting
7. Vogelweekend 061018 tuincentrum Den Helder
8. Vogelpraatje
9. Rondvraag
10. Sluiting

Aanwezig
Afwezig met bericht

: 12 leden en belangstellende.
: W. Lebbe, Jan Nijsten

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Notulen ledenrgadering 10 april 2018
Aangenomen
3. Mededelingen
W.Hoogendijk: Jan Nijsten heeft een ongeluk op zijn werk gehad.
4e ronde ringen uitgeleverd wacht nog op de spoedbestelling van J.van Vliet.
November/december zangshow Bakra
Jeugddag rond 30 september
4. In- en Uitgaande post
Nieuwe giropassen.
Snaveltjeskrant
Contact gehad met Eric van der Sluis dat er goulds waren te koop maar hij zocht alleen
poppen.
Er was een vraag naar jonge grasparkieten er wordt een telefoonnummer gegeven zodat er
onderling contact kan worden gelegd.
5. Districtsvergadering 140418
DTT 2018 te Aalsmeer is rond
Locatie Welland college is een andere locatie dan in 2015. Voorlopige planning 2e kerstdag
inkooien (10.00 – 15.00). Op de donderdag keuring en vrijdag opening. Alle bekende
inzenders zullen schriftelijk worden benaderd en de afdelingen krijgen enkele inzendformulieren toegestuurd. Voor 2019 staat Vovos in de planning vwb de DTT in de week voor
kerst.
6. Privacywetgeving
Aanmeldingsformulieren Vv.Kanaria worden aangepast cf. de richtlijnen van de Bond
De advertenties in ons clubblad van onze leden worden als de adverteerder dat aangeeft
aangepast in het eerst volgende clubblad.
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Koos van Cassel
Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Hobby kweker van:
Gould Amadine en Tropen
Kw.Nr. : 3JYJ
Tel.
: 0223-620755
Bichinow
E-mail : j.van.cassel@quicknet.nl

Jan Nijsten
Louisehof 2
1781 RS Den Helder
Kweker van:
Japanse meeuwen, Kanaries
Mozambique sys, Raza`s
Kw.Nr. : PJ67
Tel.
: 0223-617965
E-mail : tm.bak@quicknet.nl

Aulvin Mac Rooij
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp Den Helder
Hobby kweker van:
Goulds Amadines en Tropen
Kw.Nr. : HV86
Gould
E-mail : info@kanaria-denhelder.nl

A,M Dikken
Primulastraat 19
1777 XB Hippolytushoef

Kweker van : Lizard
Kw.Nr: L695
E-mail: amdikken@quicknet.nl

Jurrie Bügel
Slingerweg 39
1777 AE Hippolytushoef
Kweker van : Bichenow,
Spitsstaard amadine,
Diamantvink,Dwergrietvink
Dorna astrilde, Masker grijs
Forbes gordelgras,rietvink,
Maskeramadine
Roodkop en driekeuren pap.Amadine.
Kw.Nr.: W795
Tel.:0227-591597

Blauwfazantje

Lizard

G. Dikken
Bijlstraat 54
1777 GH Hippolytushoef
Kweker van : Postuur kanaries,
Five Fancy, Japan Hoso,
Raza Espagñola.
Kw.Nr.: FE74
Japan Hoso
Tel.:0227-591890

Willem van Gulik
Billitonstraat 47
1782 CE Den Helder
Kweker van : Goudvinken,
Barmsijs en Europese sijs
Kw.Nr.: 0SRE
Tel.:0629129231

Goudvink

Denk om uw ringenbestelling 2019
Ronde 2 t/m 20 september uitlevering na 15 december
De NBvV. vraagt u in uw eigen belang en in het belang van andere leden
zich strikt aan deze regels te houden
W.J.Hoogendijk
P.Korffstraat 40
1785 JG Den Helder Tel.0223-631833
BSN blijft verplicht op te geven bij de bond bij bestelling ringen beschermde vogels.
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7. Vogelweekend 061018
Er wordt contact opgenomen met het Tuincentrum..
OTT: de technische commissie gaan naar de firma Groet om te kijken hoe en wat de
mogelijkheden zijn.
Oplossing puzzel : binsenastrilde winnaar na loting Hans Thomas Er waren 9 inzenders.
8. Pauze met verloting
9. Vogelpraatje
De aanwezige leden geven hun wel en wee over hun hobby.
10. Rondvraag
Gerrit Dikken 62 jaar lid NBvV.
11. Sluiting
Om 21.40 uur sluit de penningmeester de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.
een prettige vakantie en tot 11 september.

GEKRABBEL VAN DE VOORZITTER
De zomer van 2018 gaat de geschiedenis in als een van de droogste sinds tijden, in een jaar met vele
gedaanten: forse sneeuwval, zware stormen met hier en daar orkaankracht, slagregens en aardbevingen in
Groningen, het is uiteindelijk toch nog goed gekomen met het zomergevoel.
Als het goed is zit onze laatste clubavond van 8 mei nog vers in het geheugen, toen ik onze gebruikelijke
zomerstop aankondigde en een ieder een mooie zomer en vakantie toewenste. Die wens is ruimschoots
uitgekomen, de warmte records vlogen ons letterlijk om de oren.
We pakken de draad weer voorzichtig op, het bestuur is weer volop bezig met de voorbereidingen en het
weer opstarten van de Kanaria routine (6 oct promo dag in het Tuincentrum, week 47 OTT 2018 referte onze
nieuwsbrief hierover). In week 34 hebben wij weer onze gebruikelijke bestuursvergadering gehouden en
onze eerste clubavond na de zomerstop is weer actueel, Als het goed is zien we elkaar weer terug op dinsdag
11 sep
Ik weet niet hoe het U tijdens de zomerstop vergaan is ? Heeft ook zo genoten van het WK voetbal of van
het EK en van het “Skutje zeilen” of wat dacht U van de geweldige hockey prestaties van de Ned dames en
vergeet de Ned. prestaties niet in de Tour de France geweldige gebeurtenissen die de zomer compleet maken
Beste vogelvrienden laten wij met elkaar genieten van de mooie zaken en onze vogelhobby
Hoop U weer in goede orde aan te treffen op onze clubavond van september
Aulvin Mac Rooy
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De Modelbouw &Treinen
winkel van de Noordkop

Nieuw
Nu ook Lego onderdelen !
Pasfoto’s !
Dealer van oa;

Fleischmann
Roco
Humbrol
Ulhenbrock
Busch Kibri

Marsdiepstraat 397A
1784AH Den Helder
06-46343925
Openingstijden:
Maandag T/M Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Faller

Piko

Tekno

Siku

Märklin
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Binsenastrilde
17 APRIL 2015 DOOR ADRIAAN
De binsenastrilde (Neochmia ruficauda) is een opvallend klein vogeltje met zijn zilverwit gespikkelde buik, en oranje
tot rode kop een mooie volière vogel. Maar waar komt deze vogel vandaan? Wat eet hij, en hoe zie je wat een man
of pop is?
Binsenastrildes in het wild
Om bij het begin te beginnen, de binsenastrilde leeft hoofdzakelijk in noord, oost en west Australië.
De binsenastrilde kent 3 ondersoorten;
Neochmia ruficauda subclarescens Komt hoofdzakelijk voor in het noordelijk/noordwestelijk deel van Australië
Neochmia ruficauda clarescens Komt hoofdzakelijk voor in noordoostelijk Australië. Gele buik, word door kwekers
veel gehouden
Neochmia ruficauda ruficauda Komt hoofdzakelijk voor in oostelijk Australiè
De binsenastrilde is met een grootte van 11 tot 12 centimeter vergelijkbaar met een zebravink.
Geslachtsonderscheid
De mannetjes hebben een veel groter, en vaak dieper
gekleurd masker (zie foto).
Dit geld ook voor de geelmasker Binsenastrilde.
Daarnaast is de buik ook donkerder van kleur bij de
mannetjes.

Links man, rechts pop
Binsenastrildes voeding
Binsenastrildes eten een goede mengeling voor tropische vinken zoals in de handel verkrijgbaar. Daarnaast kunt u dit
mengsel aanvullen met onkruidzaden. Naast de zaden eten binsenastrildes graag groenvoer zoals fruit of onkruid. Dit
kunt u ook realiseren door bijvoorbeeld planten in de volière zetten.
Zoals bij alle vogels dient u de binsenastrilde altijd grit, sepia en maagkiezel beschikbaar te stellen. In de rustperiode
geeft u ook 2-3 keer per week een portie eivoer. In de kweek en rui periode dagelijks eivoer verstrekken. Vers
(bad)water mag uiteraard nooit ontbreken. Levend voer word ook op prijs gesteld, maar verstrek dit met mate.
Bijvoorbeeld (geknipte) Buffalo wormen of pinkys.
Binsenastrilden in de volière
Binsenastrildes hebben een erg verdragend sociaal karakter. Ze kunnen daardoor prima in de (gezelschap) volière
gehouden worden. In de volière zullen zij andere vogels met rust laten en gewoon hun eigen gang gaan. In de
kweekperiode zullen ze wel het nest beschermen, maar elke vogel zal dit doen. U kunt de vogel uiteraard ook in een
(kanarie)kooi of kamervolière houden. Ook het kweken in broedkooien behoort tot de mogelijkheden. Een minimale
maat van 40x60x40cm raad ik aan, zeker niet kleiner dan 40x40x40cm (LxBxH). Omdat binsenastrildes altijd actief
zijn is het een mooie verschijning in de volière. Ze zullen uw volière helemaal tot leven laten komen.
In de volière dienen de binsenastrildes een nachthok te hebben waar zij zich terug kunnen trekken. Dit nachthok
dient vorst, tocht en watervrij te zijn. Alhoewel de vogel een tere indruk maakt zijn ze goed winterhard. Let er alleen
bij vorst op dat uw nachthok vorstvrij blijft (bijvoorbeeld door een kleine verwarming) Zo kunnen de vogels de winter
goed doorkomen.
Binsenastrildes kweken
Het kweken van binsenastrildes gaat zoals bij veel vinken het beste in zogenaamde kweekkooien. Hier kunt u
selecteren welke man met welke pop paart. Maar in de volière kweken binsenastrildes ook met goede resultaten.
Zorg dat u in de volière genoeg nestgelegenheden ophangt. De binsenastrildes maken hun nestje dan in deze
halfopen nestkastjes. Ook vrije nestjes bijvoorbeeld in een struik worden soms gebouwd. Controleer dan even of het
nest stabiel genoeg is, en verwijder het anders. Het kan een teken zijn dat de nestkastjes niet gewaardeerd worden.
Als u wilt kweken met binsenastrildes is het belangrijk vogels te nemen die minimaal een jaar oud zijn, liever nog wat
ouder. Te jonge vogels zijn nog niet volledig geestelijk voorbereid op de kweek en kunnen daardoor hun nest
vroegtijdig verlaten. Er worden eitjes gelegd, en hier word eventueel een paar dagen op gebroed maar daarna
verlaten de ouders het nest. Dit komt het vaakst voor bij (te) jonge vogels.
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TUINCENTRUM DEN HELDER HOVENIERSDIENSTEN

TRIMSALON DEN HELDER

WOONTRENDS

Openingstijden:
Ma 12.30 tot 17.30u.

Di. t/m vrij. 09.30 tot 17.30u.
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur
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Za. 09.30 tot 17.00u.
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Als het nest gebouwd is zal het popje 4 tot 6 eitjes leggen. Deze worden door beide geslachten bebroed tot
uiteindelijk na 12 tot 13 dagen de eitjes uitkomen. De uitgekomen jongen worden door beide ouders gevoerd. Na 3
weken vliegen de jongen uit. Ze worden daarna nog 2 tot 3 weken gevoerd door de ouders alvorens ze zelfstandig
zullen gaan eten. Na een half jaar begint de kleur van de jonge binsenastrildes al goed door te komen. Maar op een
leeftijd van een jaar zijn ze pas echt op hun volwassen kleur.
Een goed paartje binsenastrildes kan 2 tot 3 legsels per jaar groot brengen. Zorg ervoor dat het niet meer dan 3
legsels per jaar worden omdat de pop dan uitgeput kan raken, en te weinig tijd heeft weer in conditie te komen voor
het volgende kweek seizoen. Als de jongen er zijn dient u dagelijks ook een kleine hoeveelheid fruitvliegjes of bladluis
beschikbaar te stellen naast het eivoer. De binsenastrildes voeren dit namelijk aan hun jongen.
Binsenastrilde mutaties
Bij de binsenastrilde zijn meerdere mutaties bekend. De belangrijkste zijn de geelmasker binsenastrilde. (ook bekend
als geelsnavel binsenastrilde). Deze mutatie heeft in tegenstelling tot de wildkleur een oranje tot geel masker, en een
oranje-gele snavel. Het geslachtsonderscheid berust nog steeds op de grootte van het masker, en de kleur van de
buik. Er zijn ook bonte en gele binsenastrildes. Als laatste is de pastel binsenastrilde inmiddels ook goed ingeburgerd.

NIEUWSBRIEF Vv.Kanaria

Promodag dd 270818

Beste vogelvrienden,
We hebben inmiddels onze eerste bestuurs update na de zomerstop gehouden.
Prominent op ons lijstje staat ons promo weekend in het Tuincentrum Den Helder aan de
Texelstroomlaan 1, 1784 EA Den Helder op 6/7 okt as.
Het is de bedoeling om onze hobby bij een breder publiek te presenteren en te promoten.
Op zaterdag 6 oktober zal er een open keuring plaatst vinden, we hebben de heren Wokke
en Streefkerk bereid gevonden deze open keuring voor ons te verzorgen en zijn daar heel
blij mee. Enkele leden hebben in mei jl. op de ledenavond hun toezegging gedaan om
vogels in te zenden. Alvast hartelijk dank!
Het is de bedoeling om op zaterdag 6 okt 09.30 – 10.00 uur de vogels in te nemen.
De vogels dienen bij inname voorzien te zijn van voer voor twee dagen en een leeg
drinkflesje.
Op zondag 7 okt ten 16.00 uur kunnen de eventueel verkochte vogels opgehaald worden en
ten 16.30 uur zal er een aanvang gemaakt worden met de teruggave van de vogels aan de
deelnemers.
Openingstijden van Tuincentrum Den Helder:
Za 6 okt 09.30 – 17.00 uur
Zo 7 okt 12.00 – 17.00 uur
We hopen met uw medewerking een mooi vogel weekend van te maken.
Met vriendelijke groeten
Bestuur Kanaria
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 Wij hebben voer voor alle soorten vogels
 Klein- en grootverpakkingen
 Altijd tegen een scherpe prijs

Papegaaienvoer van Wielink,
Witte Molen en Versele-laga

Diverse vogelzaden
Kanariezaad
Parkietenzaad
Tropenzaad
Grote partkiet/agepornide zaad
Papegaaienvoer
Tortelduivenvoer

Bodembedekkers als schelpenzand
en beukensnippers

Ook hebben wij een groot
assortiment wintervoer met o.a.
Vetbollen, strooivoer,
ei/krachtvoer, universeel en
vruchtenpaté

Producten van:

Voor de actuele prijzen kijkt u op onze
site of komt u langs in de winkel.

www.blokkerdiervoeding.nl

Fa. Blokker
Spoorgracht 30

Telefoon: 0223 - 684878
blokker.dier@quicknet.nl

Fax : 0223 - 684879
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Vogelvereniging KANARIA

Afd. Den Helder H12

Aanmeldingsformulier
Vogelvereniging Kanaria is opgericht op 10 oktober 1935 aangesloten bij de NBvV afdeling code H12
Ondergetekende wenst zich op te geven als:
Jeugdlid (tot 17 jaar)

Contributie per jaar

€ 15.00

Lid

Contributie per jaar

€ 30.00

B.Lid (ook lid bij zustervereniging NBvV)

Contributie per jaar

€ 17.50

Donateur

Contributie per jaar

€ 10.00

Contactblad per post

Kosten per jaar

€

Contactblad via e-mail

7.50
gratis

Inschrijfgeld

€ 1.25

Eenmalig

Gironummer van “KANARIA” is : NL30 INGB 0000 655491 tnv Vogelvereniging Den Helder eo Kanaria.

Mevr.

Dhr.

E-mail adres:

Naam :

Voorletters:

Adres :

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats :

Geboorte datum :

Telefoonnummer:

Mijn vogels zijn :
Bent u al lid van een andere vereniging?

Ja

Nee

Zo ja, welke vereniging?
Hebt u belangstelling in nevenactiviteiten?
:

………………..

Bestuursfunctie

Datum

Tentoonstellingsmedewerker

Handtekening
:
……………………..

Redactielid clubblad
Bezorger clubblad

Voor meer informatie over onze vereniging kijk op
Of e-mail naar

www.kanaria-denhelder.nl/wp
secretaris@kanaria-denhelder.nl

Opgegeven gegevens zullen niet aan derde worden verstrekt.

