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Ringenbestelling over 2022
De ringen zijn in 2022 bruin.
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 €3.00 administratiekosten worden betaald.
Bestel dus zoveel mogelijk in één ronde.
Gekleurde ringen
€ 0,25
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen
€ 0,40
Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*
€ 0,35
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese
cultuurvogels en beschermde vogels*)
€ 0,50
Aluminiumkleurige ringen groot
€ 1.00
Roestvrij stalen ringen
€ 2.00
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1, - per ring extra.

Denk erom: Bij beschermde vogels uw Burgerservicenummer en het aantal
kweekkoppels vermelden aan de ringencommissaris.
Ringenjaar 2022
Bestelronde 1
Bestelronde 2
Bestelronde 3
Bestelronde 4

Besteldatum
t/m 5 mei 2021
t/m 20 september 2021
t/m 20 januari 2022
t/m 20 maart 2022

Uitleverdatum
Na
1 oktober 2021
Uiterlijk 15 december 2021
Uiterlijk 1 april 2022
Uiterlijk 15 mei 2022

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:

W. v/d Berg

0223-612190

Advertenties / clubblad:

J.C.T. van Cassel

0223-620755
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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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April
Jaargang 86
Het bestuur van de vogelvereniging Kanaria nodigt U allen u t tot het bijwonen van de ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag ????? 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.

Geen ledenjaarvergadering in april ivm corona maatregel.

Wij hopen u op zo spoedig mogenlijk weer te zien.

TUINCENTRUM DEN HELDER HOVENIERSDIENSTEN

TRIMSALON DEN HELDER

WOONTRENDS

Openingstijden:
I.v.m. de corona maatregel zijn wij gesloten maar op onze website kunt u
bestellen kijk op https://www.tuincentrumdenhelder.nl/ voor meer informatie.

Texelstroomlaan 1, 1784 EA Den Helder

Telefoon: 0223 618 858

Denk om uw ringenbestelling 2022 (Nieuwe prijzen)
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
1785 JG Den Helder
Bestelronde 1

t/m

5 mei 2021

P.Korffstraat 40
Tel.0223-631833
Na

1 oktober 2021

BSN blijft verplicht op te geven bij de bond bij bestelling ringen
beschermde vogels.
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De Modelbouw-,treinen- en
speelgoedwinkel van de Noordkop

Afgifte en ophaal punt DHL
Speelgoed, Lego, Pasfoto’s !
Dealer van oa;

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.

Fleischmann
Roco
Humbrol
Ulhenbrock Busch Kibri

Faller

Piko Siku

Märklin
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Horizontaal
1 Luchtige stof 4 Gezeur 9 Uitstapje 11 African National Congress
12 Denkbeeldige spil waarom onze planeet ronddraait 14 Standard error 15 Gewicht
17 Kerstversiering 18 Kantonrechter 19 Mager 21 Deel van uurwerk 22 Zanggroep
25 Bedrijfstak 26 Vlekkenwater 28 Europeaan 29 Zeer groot 32 En dergelijke
33 In loco 34 Gesteente 36 Erfelijk materiaal 37 Steengravure 39 Handelaren
40 Geheel gevuld
Verticaal
1 Rekbaar materiaal 2 Artificial intelligence
6 Meisjesnaam 7 Na Christus 8 Kantoorbediende 10 Japanner 13 Lidwoord
14 Meisjesnaam 16 Afkeurend geschreeuw 18 Haarwrong 20 Koffie 21 Salvis
omissis 23 Bez. Voornaamwoord 24 Hoofdstad van Rwanda 25 Zoetwatervis
27 Aanbeden figuur 29 Keer 30 Verlaagde toon 31 Jongensnaam
34 Bruto nationaal product 35 Ten tijde van 36 Muzieknoot 38 Stop!

Wilt u op de hoogte blijven van het NBvV. nieuws.
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via nbvv.nl/newsletter/
Oplossing puzzel Maart 2021 :
Helmhokko
Rijk:
Animalia (Dieren)
Stam:
Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde:
Galliformes (Hoendervogels)
Familie: Cracidae (Sjakohoenders en hokko's)
Geslacht: Pauxi
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Oplossing puzzel maart 2021
De helmhokko (Pauxi pauxi) is een vogel uit de familie sjakohoenders en
hokko's (Cracidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst
geldig gepubliceerd in 1766 door Linnaeus. Het is een bedreigde vogelsoort
in Venezuela en Colombia.
Kenmerken
De vogel is 91 cm lang. Het is een grote zwarte, bode bewonende vogel met een
eigenaardige, licht blauwachtige gekleurd uitgroeisel voor op de kop. De snavel en
de poten zijn dofrood. Zowel het mannetje als het vrouwtje zijn zwart met een
groenblauwe glans. De buik, onderstaartdekveren en het staartuiteinde zijn wit. Er is
ook een bruinkleurige fase die zeldzamer is.[1]
Voorkomen en leefgebied
De soort komt voor in het noordwesten van Zuid-Amerika en telt twee
ondersoorten:[2]
P. p. pauxi: van noordoostelijk Colombia tot het noordelijke deel van het
middenwesten van Venezuela.
P. p. gilliardi: Sierra de Perijá (grensgebied Colombia-Venezuela).
Het leefgebied is beperkt tot subtropisch nevelwoud in rotsige berggebieden tussen
de 500 en 2200 m boven zeeniveau. Deze soort hokko heeft een voorkeur voor
dichtbegroeide ravijnen.[1]
Status
De helmhokko heeft een beperkt verspreidingsgebied en daardoor is de kans
op uitsterven aanwezig. De grootte van de populatie werd in 2016 door BirdLife
International geschat op 1000 tot 2500 volwassen individuen en de populatieaantallen nemen af door habitatverlies en bejaging. Het leefgebied wordt aangetast
door ontbossing waarbij natuurlijk bos wordt omgezet in gebied voor beweiding en
de teelt van drugs. Om deze redenen staat deze soort als bedreigd op de Rode Lijst
van de IUCN.[1]
Leefgebied
Helmhokko's leven in het westen van Venezuela en het noorden van Colombia. Ze
komen alleen nog voor in subtropische nevelwouden in steile, bergachtige gebieden
op een hoogte van 500 tot 2200 meter (voornamelijk tussen 1000 en 1500 meter),
waar ze een voorkeur hebben voor vochtige kloven met dichte onder begroeiing
Uiterlijk
Deze grote opvallende vogel heeft zijn naam te
danken aan de bijzondere, blauwgrijze vijgvormige
helm op zijn voorhoofd. Het verenkleed is
overwegend zwart met een groene tot blauwe
glans op de rug en de borst. De onderkant van de
staartaanzet en het uiteinde van de staart zijn wit.
De snavel en de poten zijn koraalrood. Enkele
sporadisch voorkomende vrouwtjes hebben een
overwegend bruinrode met zwart gestreepte kleur.
Bruine fase, vrouwtje
Vogelvereniging Kanaria opgericht 10 oktober 1935
Aangesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers

Vogelvereniging Kanaria opgericht 10 oktober 1935
Aangesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers

Vervolg oplossing puzzel maart 2021
Uiterlijk
Ze zijn 80 tot 100 cm groot. Het mannetje is wat groter dan het vrouwtje maar
beiden zien ze er robuust en sterk uit. Het mannetje weegt gemiddeld 3,6 kg en het
vrouwtje 2,8 kg. De vleugels zijn 36 tot 43 cm lang en de staart 30 tot 36 cm.
Wetenswaardigheden De helmhokko heeft zijn naam te danken aan de bijzondere,
blauwgrijze vijgvormige helm op zijn voorhoofd. Enkele sporadisch voorkomende
vrouwtjes hebben een overwegend bruinrode met zwart gestreepte kleur.
Bij gevaar vluchten ze onmiddellijk een boom in. Het voortbestaan van deze vogels
wordt ernstig bedreigd.
Voedsel in de natuur
Ze foerageren op de grond, in paartjes of kleine familiegroepjes, op zoek naar
gevallen fruit, zaden, jonge blaadjes, grassen en knoppen. Ze eten ook kleine
gewervelde en ongewervelde dieren.
Gedrag
Helmhokko's zoeken in paartjes of kleine familiegroepjes op de bodem naar
voedsel. Maar bij gevaar vluchten ze onmiddellijk een boom in. 's Nacht slapen ze
ook in een boom. Tijdens de balts proberen mannetjes de aandacht van een
vrouwtje te krijgen door voedsel, wat ze in hun bek houden, aan te bieden. Als het
vrouwtje het voedsel aanneemt toont ze daarmee haar bereidheid om te paren.
Voortplanting
In maart wordt in een boom tussen de 5,5 en de 15 meter hoogte een nest
gebouwd. Het vrouwtje legt 2 crèmekleurige eieren die in 30 dagen worden
uitgebroed. De jongen komen rond half mei uit het ei. De vleugels zijn dan al goed
ontwikkeld: Na een dag of 5 kunnen ze al vliegen.De jongen worden door beide
ouders gevoerd totdat ze zelf geleerd hebben om zelf voedsel op de grond te
zoeken. De helmhokko kan 24 jaar worden.
Bedreiging
De helmhokko heeft vooral te lijden van de jacht,
voor het vlees, en vernietiging van leefgebied. Er
wordt geschat dat er nog slechts 1500 tot 4000
exemplaren leven. Op de Rode Lijst van
de IUCN heeft de soort de status bedreigd.
.
Bronnen:EOL: Deniz Martinez, "Pauxi pauxi", Encyclopedia of Life, available from http://eol.org/pages/1050112/overview. Accessed on 23 April 2016.
IUCN: BirdLife International. 2013. Pauxi pauxi. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: .T22678497A48059137. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20132.RLTS.T22678497A48059137.en. Accessed on 23 May 2016. Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Helmhokko Accessed on 23 April 2016.

Koos van Cassel
Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Hobby kweker van:
Gould Amadine en Tropen
Kw.Nr. : 3JYJ
Tel.
: 0223-620755
E-mail : j.van.cassel@quicknet.nl

G. Dikken

Groenling

Bijlstraat 11
1777 GE Hippolytushoef
Kweker van : Postuur kanaries,
Five Fancy, Japan Hoso,
Raza Espagñola.
Kw.Nr.: FE74
Japan Hoso
Tel.:0227-591890

Vogelvereniging Kanaria opgericht 10 oktober 1935
Aangesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers

Vrolijk Pasen en veel kweek plezier
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Nieuwsbrief

April 2021

Beste vogelvrienden,
Wij zitten inmiddels al weer ruim 3 maanden in het jaar 2021 en inmiddels
ook alweer een jaar onder het Corona virus regiem. In onze statuten
staat min of meer expliciet beschreven dat het onderlinge contact tussen
de leden van cruciaal belang is. Het is helaas onder de huidige
omstandigheden nog steeds niet mogelijk, dat wij elkaar ontmoeten op
onze gebruikelijke clubavonden en gezellig met elkaar kunnen (bij)praten
over onze gemeenschappelijk hobby nl onze mooie vogels.
Dinsdag 23 maart heeft premier Rutte zijn gebruikelijke update gehouden.
U zult daar vast en zeker naar gekeken hebben en op de hoogte zijn wat
we wel of niet kunnen doen onder de huidige omstandigheden. We
zouden heel graag veel meer willen, helaas kan dit nog niet. Gezondheid
gaat boven alles dus laten we hopen dat we Covid gauw de baas
worden en het vaccineren voortvarend gaat en wij weer onze activiteiten
die bij onze vogelhobby horen, kunnen oppakken en U weer kunnen
ontmoeten.
We kunnen dus helaas nog geen ledenavond houden op 13 April a.s.
Zijn er nog lichtpuntjes ? Ja er zijn nog genoeg lichtpuntjes. De lente is
begonnen de natuur laat duidelijk van zich horen en zien, we denken ook
allemaal aan de komende zomer wat we zullen gaan doen of kunnen
doen en maken onze plannen. Alvast een vrolijk Pasen toegewenst !
Tot slot , de veiligheid van onze leden staat voorop!
Wij zouden iedereen willen meegeven: pas op jezelf en elkaar, blijf
gezond en hou je aan de coronamaatregelen. Ook al worden die
versoepeld ga niet te snel deelnemen aan grote publieke evenementen.
Onze vereniging bestaat uit veel leden die behoren tot de risicogroep, dus
wees alert en voorzichtig en houd vol en nogmaals veel succes met de
vogels en de kweek !
Met vriendelijke groeten:
Namens het bestuur van Vv Kanaria
Aulvin.R Mac Rooy
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Vogels lusten in de volière ook nog het oude zaad. Koos van Cassel
Het voer van mijn vogels zit in kippen voerbakken, kap er vanaf en een mooi
voerplateau is gemaakt wat ook makkelijk is op te hangen in de volière die uit 2
vluchten bestaat.
In elke volière hangt zo`n
plateau en bij het vervangen
(zeven in het nachthok) van
het voer doe ik ze over in een
plantenbak, Die is precies op
maat en gemakkelijk mee te
nemen. De zebravinken
vinden dit een mooi moment
om het lekkerste er nog uit te
pikken.

Aan een kant de zebravinken aan de
andere kant Japanse meeuwen,
Goulds, Binsen en groenlingen

Jurrie Bügel

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

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

Vogelvereniging Kanaria opgericht 10 oktober 1935
Aangesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers

Vogelvereniging Kanaria opgericht 10 oktober 1935
Aangesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers

Groen voer
Er is in de vogelwetenschap veel geschreven over groenvoer. We weten een ding
zeker. Veel vogels houden van groen voer in de verschillende vormen. Kanaries,
tropen , wildzang lustten maar al te graag een groen blaadje.
Als we spreken over groenvoer dan hebben
we het in het algemeen over hele planten of
delen daarvan. Voorts zijn er in de natuur
voorkomende rijpe en halfrijpe zaden, Deze
kunnen als aanvulling op het dagelijks menu
goed van pas komen. Gelukkig hoeven we
niet meer door schade en schande wijs te
worden, er is immer al heel wat bekend.
Natuurlijk delen we deze ervaringen met
elkaar. Want daarvoor zijn we lid van een
vereniging. Als we groenvoer willen geven moeten we ons van een paar zaken
bewust zijn. In alle voeders, dus ook in groenvoer, zitten bepaalde stoffen. Die
stoffen hebben allemaal hun eigen werking op de vogels. Dat kan een positieve
werking zijn, maar net zo goed een negatieve. Met negatief bedoelen we niet
meteen dat de vogels er dood aan gaan. Ze kunnen echter wel een kleurinvloed
hebben. Bij roodfactorige vogels zal dan niet hinderen, maar bij gele (of dominant
witte) kan dat nadelig zijn.
De kleurstimulerende werking die van de onkruidzaden uitgaat heeft een verkeerde
invloed op de vogels. De kleur wordt er zogenaamd “ te warm” van, of misschien is
het beter te zeggen dat de kleur onzuiver wordt. Hier moeten we ons er goed van
bewust zijn. En als we groenvoer geven, moeten we dat ook regelmatig doen. Het
kan niet zo zijn dat we een poosje wel en dan weer een paar dagen niets geven.
Wel, nu hebben we de negatieve kant genoeg belicht, denk ik zo. Groenvoer heeft
ook terdege positieve kanten. In de eerste plaats wordt het gemakkelijk en goed
opgenomen door de oude vogels. Ze voeren er mee dat het een lieve lust is. De
ouders hoeven weinig moeite te doen om de kropjes van de jongen vol te stouwen.
Een nadeel kan dan zijn dat ze niet doorvoeren als er voedsel is wat minder goed
opneembaar is en waar ze meer moeite voor moeten doen. Ook de jongen krijgen
gemakkelijk verteerbaar voer en zullen al snel vragen om meer. In veel
onkruidzaden en bladgroen zitten veel vitamines die voor jonge vogels van groot
belang kunnen zijn. Vooral sporenelementen zijn aanwezig.
Dit zijn zaken die voor de opbouw van het
jonge leven van groot belang zijn, maar ook
voor het instandhouden van het
ouderlichaam. We hebben het al even
gehad over de positieve bijdrage aan de
voederdrift. Dat kan in sommige gevallen
een uitkomst zijn.
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Als de oude vogels niet willen voeren, is get geven van onkruiden of bladgroen een
goede zaak, juist omdat het zo gemakkelijk opneembaar is, wordt er ook zo goed
mee gevoerd. En dat kan een prikkel zijn om er mee door te gaan.
Want laten we eerlijk zijn, er is niets zo verdrietig dan dat de oude vogels de jongen
in hun nest laten verhongeren. Als we dit kunnen voorkomen, zullen we dat zeker
doen. Maar pas op, groenvoer heeft zijn goede kanten, maar vogels zijn geen
konijnen.
Aulvin MacRooy

Uit de oude doos

Bestuur Kanaria 1937

Van links naar rechts op de achtergrond: Gerrit Boonstra (Penm.), Dolf Kiewiet
Vzt.), op de voorgrond Martien Oost (Comm.) en Gerrit Schoolderman (Matr.com.).
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(Waarn.
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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 (Buiten gem. Den Helder)

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.

