
AGENDA 2015 

 

RINGENBESTELLEN VOOR HET JAAR  2016 

Bestellen kan op de volgende manieren: Het bestelformulier opsturen naar 

A.Speksnijder, Wilhelminastraat 39, 2941 CA Lekkerkerk onder gelijktijdige 

overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening  NL98 RABO 

0163835462 ondervermelding van ringenbestelling met bestelronde nummer. 

Ook kunt u het bestelformulier met het verschuldigde bedrag  inleveren  in ons 

clubgebouw. Voor meer informatie graag bellen met Arie Speksnijder. 

 

      

 
 

 

 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw : Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

 

Huidig bestuur 

Voorzitter/2
e
 penningmeester: L.Wooning,  0182-385921 

(fr.wooning@live.nl) 

Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl ) 

Penningm./2
e
 voorz.: G.M.Wiltenburg, 06-23608151 

(gerard.wiltenburg@planet.nl) 

Algeheel bestuurslid:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

2
e
 secretaris: S.vd  Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl) 

 

 Algemeen 

Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com) 

TT secretaris: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)  

 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

 

14 apr.    Rayonvergadering (20:00 u.) 

20 apr. 
   Clubavond Chris van Dam (19:30-20:00 u. vragen/info 

   halfuurtje;   vanaf 20:00 u. start programma) 

25 apr.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

22+29 mei    Schoolmiddagen 

23 mei    Beurs (12:00-15:00 u.) 

1 jun.    Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) 

4 jul.    Verenigingsuitje + afsluiten voorseizoen + BBQ 

22 aug.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

24 aug.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

5 sep.    Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) 

26 sep.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

28 sep.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

5 okt. 
   Clubavond (Cees en Joke Diepstraten) + inleveren TT form. 

   (19:30-20:00 u. info halfuurtje; 20:00 u. start progr.) 

7 okt.    Sluiting inschrijving TT 

12 okt.    Inschrijven + indelen in klasse etc. 

17+19+24 okt.    Opbouwen TT zaal 

26 okt.    Zaal gereed maken voor het inkooien 

27 okt.    Inkooien 

28 okt.    Vogels keuren 

29 okt.    Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

30 okt.    Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

31 okt.    Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

2 nov.    Zaal opruimen  

16 nov.    Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.) 

28 nov.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

12 dec.    Afsluitingsavond incl.  prijsuitreiking (20:00 u.) 

11 jan. 2016    Bestuursvergadering (20:00 u.) 

23 jan. 2016    Beurs (12:00-15:00 u.) 

8 feb. 2016    Jaarvergadering (20:00 u.) 

Nieuwsbrief  

“De Vogelvrienden” B.A.S. 

 

Bergambacht – Ammerstol - Schoonhoven 
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CLUBAVOND 20 april 2015 

Het bestuur nodigt u uit voor de clubavond van 20 april a.s. (aanvang 20:00 

uur). Op deze avond is dhr. Chris van Dam onze gast.  

Hij gaat ons de  Parels van Queensland laten zien 

Deze film laat u mooie gebieden van de Australische oostkust zien. We nemen 

u mee op onze reis die gaat van Daintree naar Brisbane. Wat gaat u zien: 

Tijdens een vaart langs de mangrovebossen krijgen we krokodillen in het 

vizier en beklimmen de toren in het Daintree discovery center om op 

verschillende hoogten een kijkje te nemen in het bladerdak van het tropisch 

regenwoud. In een gondel van de skyrail bekijken we kaketoes van bovenaf in 

de boomkruinen. De weg terug leggen we af met een historische trein waarin 

we via een spannende bocht een waterval en veel natuurschoon bekijken. Met 

de Seastar kiezen we het ruime sop, daar waar zeevogels ons opwachten en we 

snorkelen op de riffen van de Koraalzee om het fascinerende onderwaterleven 

te bekijken. Op Magnetic Island genieten we van de bijzondere uitzichten, we 

zijn getuige van een bijzonder natuurverschijnsel en zien we vogels, rots 

kangoeroes en koala beertjes. Slapen doen we in een boomhut en bekijken het 

vogelbekdier, de kookaburra, geelkuifkaketoes, ijsvogels en vele andere 

vogels. In Barmoya krijgen we een kijkje achter de schermen op een 

veeteeltbedrijf en genieten we van de zonsverduistering. In Brisbane 

verkennen we de South Bank en zien we wat de storm, die de avond daarvoor 

woedde aangericht heeft. Het Nationaal Lammingtonpark behoeft voor de 

liefhebbers nauwelijks toelichting. We bezoeken zowel Binna Burra als O 

Reily’s en raken betoverd door de schoonheid van de natuur, de bekoorlijke 

watervallen en de vogels. En last but not least, we ontmoeten verschillende 

vogelkwekers namelijk: Ceciel en Mieke Fort, Bob Anderson en zijn vriend en 

Peter Odekerken. Met deze twee uur durende film kunt u genieten van de 

prachtige natuur, vogels en zoogdieren van oost Australië, maar ook een 

verslag van de activiteiten die we ondernomen hebben 

en de unieke verhalen van enkele vogelliefhebbers van Down Under! 
 

ENTSTOF + ORAMEC TEGEN BLOEDLUIS BESTELLEN 

Het is voor leden en gastleden van onze vereniging weer mogelijk om entstof 

tegen de gevreesde kanariepokken oftewel hapziekte en ORAMEC tegen 

bloedluis te bestellen. Opgave is mogelijk t/m 20 april bij Leo Wooning. 

BEURS : De eerstvolgende vogelbeurs is 25 april a.s. 

 

BBQ/AFSLUITEN VOORSEIZOEN/VERENIGINGSUITJE OP 4 JULI  

Hierbij nodigt het bestuur u en uw partner uit voor de BBQ, de afsluitings- 

avond van het voorseizoen en het verenigingsuitje op 4 juli 2015. De BBQ en 

de afsluiting van het voorseizoen begint om 17:00 uur. De kosten hiervoor 

bedragen € 6,- per persoon. Over het verenigingsuitje van 13.00-ca. 15:00 uur 

wordt u nog nader geïnformeerd. Graag opgeven bij één van de bestuursleden. 

INTERVIEW met Arie Speksnijder (ringencommissaris B.A.S.) 

 

Wanneer bent u met vogels begonnen en kunt u een beeld geven wat u zo 

al in de loop der jaren in uw voliere/hok heeft gehad. 

Mijn eerste vogels waren 2 grasparkieten , die ik kreeg van een medeleerling 

van de L.T.S. Later toen we verhuisde ,konden we aan de schuur een voliere 

maken. Daar zijn meeuwen en stel wevers bij gekomen. Naar mijn trouwen 

verhuisde de vogels naar de kelder van de flat. Daarna verhuist naar mijn 

huidig adres, waar ik een schuur met 4 buitenvluchten kon bouwen. 

  

Kunt u iets vertellen over de huisvesting van de vogels op dit moment ? 

(foto’s zijn welkom) 

Deze 4 buitenvluchten 2,5 x 0,85 x 2 meter gebouwd aan de schuur. 

Daarbinnen zijn de nachthokken,met daaronder 4 broedkooien voor 

agaporniden, die te wijzingen zijn voor het uitvliegen. Aan de andere zijde 8 

broedkooien voor mijn kleinere vogels.  

Welke vogels worden op dit moment gehouden en waarom heeft u juist 

daarvoor gekozen ? 

Tegenwoordig spitsstaarten,zilverbekjes en japanse meeuwen. Ongeveer 14 

jaar ook agaporniden, o.a. ficheri, pensonata’s en rosecollis.  

Voer, water, verzorging, medicatie zijn belangrijke zaken wanneer we 

vogels houden. Kunt u vertellen hoe u hiermee om gaat (soorten voer, iets 

in het water, wat op de vloer etc.) 

Het tropenzaad en het zaad voor de agaporniden, neem ik laatste tijd af van de 

vereniging. De spitsstaarten krijgen wat eivoer met enkele meelwormen. Soms 

gaat in het water wat appelazijn. Op de vloer van de kooien gaat zilverzand. 

Wanneer u jonge vogels kweekt worden die dan geringd om aan een 

tentoonstelling deel te kunnen nemen ? 

Ik ring de vogels wel, daardoor kan ik ze makkelijker noteren en terugvinden 

om ze weer te gebruiken voor het koppelen in de volgende jaren.  


