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Ringenbestelling over 2020
De ringen zijn in 2020 groen
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 2020
Bestelronde 1
Bestelronde 2
Bestelronde 3
Bestelronde 4

Besteldatum
t/m 5 mei 2019
t/m 20 september 2019
t/m 20 januari 2020
t/m 20 maart 2020

Uitleverdatum
Na
1 oktober 2019
Na
15 december 2019
Uiterlijk 1 april 2020
Uiterlijk 15 mei 2020

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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Horizontaal:
1 overal 4 Land in Azië 10 Herfst 11 Tegenover 12 Zeker 14 Financiële instelling 16 Nadruk
18 Windrichting 19 Begin van een brief 22 Vrouw op haar trouwdag 24 Plant 27 Vis 28 Invoer
29 Noorse god 30 Groep dieren 32 Interest 33 Eerste gesprek tussen cliënt en dienstverlener
36 Vrucht 38 Wettig 41 Ontleedkunde 43 Munteenheid 44 Aartsbisschop 45 Bajes 46 Vluchtig
47 Deel van geweer
Verticaal:
1 Vuilcontainer 2 Argeloosheid 3 Hoeveelheid van iets 4 Kneedbaar materiaal 5 Zoogdier
6 Ineenstorting van koersen 7 Couplet 8 Winkel 9 vervelend meisje 13 Appellation contrôlée
15 Mineraal 17 Naderhand 20 Leersoort 21 Ingang 23 Wild tekeergaan 25 Voertuig
26 Uitstroming 31 Stekelige plant 34 Vaart 35 Onzinnig gepraat 36 Boekomslag 37 Maf 39 Kleur
40 Wintervoertuig 42 Boom.

Oplossing puzzel maart 2019: specht
Rijk
Stam
Klasse
Orde
Familie

Animalia (Dieren)
Chordata (Chordadieren)
Aves (vogels)
Piciformes (spechtvogels)
Picidae

Spechten (Picidae) vormen een vogelfamilie van kleine
tot middelgrote, robuuste vogels met scherpe snavels
en zygodactylische poten waarvan de twee middelste
tenen naar voren staan en de buitenste boomstammen.
twee naar achteren.
Zij leven meestal in bomen en gebruiken hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit
insecten los te peuteren. Soorten uit de onderfamilie echte spechten gebruiken hun staart als steun
bij het klauteren langs
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April
Jaargang 83
Het bestuur van de vogelvereniging Kanaria nodigt U allen u t tot het bijwonen van de
ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 9 april 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 9 april 2019
1. Opening
2. Notulen contactavond 12 maart 2019
3. Mededelingen
4. In- en Uitgaande post
5. Regio/Distrikt vergadering
6. Pauze met verloting
7. Koop en verkoop.
8. Vogelpraatje.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Afwezig met kennisgeving
Aanwezig

: A.MacRooy en G Dikken
: 14 leden en belangstellende

1. Opening
Koos opent de vergadering daar de voorzitter is verhinderd i.v.m. familie omstandigheden.
2. Notulen contactavond 12 februari 2019
Aangenomen
3. Mededelingen
Geen
4. In- en Uitgaande post
Koos : Herinnering niet betalende leden en adverteerders.
Aulvin : Herhaald verzoek verstuurd naar de Bond voor het plaatsen van onze jubilarissen in
Onze Vogels
Uitnodiging Regio vergadering 4 april as te Lutjebroek
Uitnodiging Distr. vergadering 20 april Heemskerk
Nieuwsbrief Streker Vogelvrienden
Mail ontvangen met het verzoek voor een pop Gould van Miranda Gerritzen (Miranda
Tuin)

Snaveltjes krant en clubblad streker vogelvrienden
5. Pauze met verloting
Winnaar puzzel februari (na loting) Dhr.Balkema Oplossing Specht er waren 12 Inzenders
6. Tuincentrum Den Helder
Koos : Uitbetaling verkochte vogels.
Promo dag Tuincentrum was overall een succes
7. Koop en verkoop.
Geen
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Koos van Cassel

Jan Nijsten

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

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.:06-15345639

Blauwfazantje

Lizard

G. Dikken
Bijlstraat 11
1777 GE 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 2020
Bestelronde 1

5 mei 2019

Na

1 oktober 2019

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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Vogelpraatje.
J.Bugel heeft afgelopen zaterdag 90319 gesproken met een keurmeester die een lezing gaf in
Soest over gezondheid problemen bij vogels
Is uw vogel aan de diaree of heeft het darmproblemen dan kan zij via de ontlasting zien wat er
aan scheeld.
U kunt natte ontlasting verpakt in zilverpapier opsturen en u krijgt een dag later uitslag van het
probleem.
Vogelpraktijk. DE HORST
Dorpstraat 25b 5133AD Riel
Tel/whatsapp: 06-54668826
e-mail:vogelpraktijkdehorst@hotmail.com
website: users.telenet.be/vogelpraktijk

Voor meer informatie kijk op de
.
website
users.telenet.be/vogelpraktijk
voor de kosten

9. Rondvraag
Geen
10. Sluiting
Tips en trucs
Kale koppen :
Het komt regelmatig voor dat vogels kale koppen krijgen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit
komt door parasieten of bacteriën. Ook zijn er genoeg gevallen waarbij geen duidelijke oorzaak
is aan te geven. Mogelijke oorzaken zouden dan kunnen zijn: voeding, (mineraal tekorten),
huisvesting (over bevolking).
Therapie:
Zorg voor voldoende, vers voer, aangevuld met krachtvoer. Extra vitamine B in het drinkwater of
eivoer kan de tekorten redelijk aanvullen. U hoeft niet bang te zijn voor over dosering, want het
teveel aan vitamine B wordt via de ontlasting weer afgevoerd. Oestergrit is een heel belangrijke
aanvulling. Hierin zitten heel veel mineralen, met name Iodine, die voor een goed veerkleed
zorgen. Ook de huisvesting moet in orde zijn. Plaats niet te veel vogels in een (te) kleine ruimte.
Om elkaar de baas te willen blijven hanteren zij de 'pikorde'. De meest dominante vogel pikt de
anderen om te laten zien wie de baas is. Zorg dus dat overbevolking niet mogelijk is en plaats zo
min mogelijk nieuwe vogels erbij. Dan begint de pikorde opnieuw.
Kamille.
Om mijt in voertonnen en -emmers te voorkomen, strooi er wat kamille in en het zaad blijft veel
langer vrij van ongedierte.
Kamille werkt ook preventief tegen luis in nestkastjes en broedkooien.
Groenvoer.
Groenvoer is voor alle vogels gezond, het bevat veel natuurlijke vitamines, sporenelementen en
mineralen.
De twee meest gezonde zijn nog gratis ook; paardenbloem en brandnetel.
Pluk deze op plaatsen waarvan u zeker weet dat ze niet bespoten zijn en waar geen of nauwelijks
uitlaatgassen hangen en de vogels zullen u dankbaar zijn.
Aantal Lichturen.
Hoe belangrijk is het om goed en verantwoord met het aantal licht uren om te gaan ,dit zowel bij
onze vroege kweek ,maar ook om bepaalde vogels in optimale conditie naar een tentoonstelling te
brengen is dit erg een middel om dat te bereiken. In dit artikel wil ik nog even stil staan bij dit
belangrijk orgaantje van onze vogels wat genoemd wordt de Hypofyse. En een erg belangrijk
orgaan voor onze vogels. In de korte dagen ( winter ) moeten wij onze vogels dan ook goed
verzorgen ,zij zullen in deze korte dag ( ongeveer 9 licht uren ) zoveel voedsel tot zich moeten
nemen om voldoende brandstof te hebben om de de 15 uur rusttijd (donker) te kunnen
overwinnen. Men ziet aan de vogels ook dat zij hier ook ontzettend hun best voor doen om
voldoende voer tot zich op te nemen ,wand let maar eens op in de schemering zowel s ’morgen
als s ’avonds zitten zij nog aan de voerbak zo lang als dat ze het nog zien .

De Modelbouw &Treinen
winkel van de Noordkop

Nieuw
DHL afgifte punt
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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Dit om maar voldoende tot zich te nemen om de nacht goed door te doorkomen. En wees eens
eerlijk hoeveel kweekhokken en volières hebben maar een minimaal aan invals licht ,en is het nog
eerder donker ,en hebben de vogels per dag misschien s ’morgens ,als s ’avonds een half uur
minder licht ,en dan zijn het nog maar 8 uur meer in plaats van de normale 9 uur. Het zal duidelijk
zijn dat deze vogels zonder bijlichten van kunst licht ook veel later in broed of kweek conditie
komen daar er minder en later voldoende licht inval komt. Een kleine tip om even bij stil te staan.
Kanarie kwekers weten maar al te goed hoe belangrijk het aantal licht uren zijn voor onze kanarie
vogels. Bij het houden en kweken van vogels ,hangt het resultaat al heel veel af van de lengte van
de dagen, of met andere woorden hoe gaat men om met het aantal licht uren van je vogels. Het
orgaan wat dit regelt bij de vogels zal ieder vogelliefhebber wel kennen of eens van gehoord
hebben ,en dit heet de “hypofyse” Dit orgaan reageert op de signalen uit de natuur in de dit geval
het aantal licht uren ,langer licht geeft de prikkels door aan de geslachtorganen ,de man zal meer
gaan fluiten ,en een verdikte tap gaan krijgen de pop zal stilaan in broed conditie komen .Bij het
korten der dagen (licht uren ) zal dit in omgekeerde volgorde gebeuren de vogels raken uit conditie
,en krijgen weer een signaal om bv van verenkleed te gaan veranderen (rui)Kortom het licht vormt
een enorme invloed uit op het gedrag van onze vogels men moet er dan ook erg goed en
verstandig mee omgaan.
In de natuur.
In het vroege voorjaar ook al is het nog koud mekt men aan onze vogels in de tuin ,dat de dagen
beginnen te lengen ,de vogels beginnen wat met elkaar te vechten ,maar wat zeker opvalt de
vogels beginnen te fluiten en worden agressiever. Nog wat later beginnen sommige vogels al met
het maken van een nest ,en ja zelfs meer er komen hier en dar al eieren in het nest te liggen. Ja
zelfs al is het nog wat koud of nat weer sommige vogels worden zo geprikkeld door deze lengte
van d dagen dat ze snel overgaan tot voortplanting. Dit geeft duidelijk aan dat de hypofyse
reageert op de lengte der dagen ,en minder op de temperatuur. Het is erg belangrijk dat wij
kwekers hier op in spelen, en mee om moeten gaan. Hier kan de vogel zelf niets aan doen zeker
niet als we werken met kunstlicht.
De licht uren.
De normale licht uren voor vogels waarmee men gaat kweken licht tussen de 14 a 15 uur per dag.
Deze uren overeenstemmen met de volle kweekperiode in de natuur die dan ook licht op dit aantal
uren ( juni ) opgemerkt dient dan wel dat dit ook weer de langste dagen zijn van het jaar. Daarom
zitten wij als kwekers ,met de vroeg kweek tussen de 13 en 15 licht uren Andere laat kwekers
laten gewoon de natuur zijn gang gaan en wachten de datum af ,zoals wij die van vroeger kenden
namelijk omstreeks 19 april ( 13 uur Licht)
De licht uren per maand.
In bijgaande grafieken zijn de licht uren aangegeven zoals ze bij een normaal jaargetijde zouden
zijn ,het kan natuurlijk iets afwijken bv bij erg donker en slecht voorjaar, maar het geeft weer hoe
de licht uren zich verlengen ,of inkorten .en hierop kunnen wij in spelen met onze tijdklok
,naargelang de methode die je kiest voor het in conditie brengen van je vogels. Je ziet ook in de
grafiek hoe mooi deze in elkaar zou passen als men de cyclus volgt zowel in de lengte van dag of
nacht uren. De natuur heeft het erg mooi voor elkaar ,het is aan ons kanarie kwekers ,en zeker zij
die vroeg gaan beginnen dit op een zo goed mogelijke natuurlijke omgeving aan te passen
,Hiervoor zijn tegenwoordig erg goede verlichtingsdimmers, en regelinstallaties te koop met de
daarbij behorende lampen, die ook weer niet te fel mogen zijn, maar laat je hierover goed
informeren ook over de lichtsterkte.
Overzicht lichturen per maand :
Dag Uren
10
11
12
13
14
15

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
juni

Nacht uren
14
13
12
11
11
9

Dag Uren
15
13
12
11
10
9

Maand
juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Deze info komt van de website van www.vogelvriendenbocholtz.nl

Nacht uren
9
11
12
13
14
15
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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.
Za. 09.30 tot 17.00u. Zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Texelstroomlaan 1, 1784 EA Den Helder Telefoon: 0223 618 858
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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.

