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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Huidig bestuur: 

Voorzitter/2e penningmeester: L.Wooning,  0182-385921 (fr.wooning@live.nl) 

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

Penningmeester: G.M.Wiltenburg, 0348-552195 (gerard.wiltenburg@planet.nl) 

Ringencomm./2e voorz.  : H. Kaper, 06-15894057 (hakaper@planet.nl) 

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

 

TT secretaris : C.van Zwienen, 0182-352817  (avanzwienen@casema.nl) 
 

Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: NL98RABO0163835462 
 

Maand: februari 2014 
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CLUBAVOND VAN 24 MAART 2014 
Hierbij nodigt het bestuur u uit  voor de clubavond van 24 MAART a.s. (aanvang 

20:00 uur). Op deze avond is dierenarts Hedwig van der Horst onze gast.  

Wie is Hedwig van der Horst? 
Als kind van een jaar of tien kocht Hedwig van der Horst een mosgroen 
grasparkietje. In korte tijd leerde zij haar 'Mosje' koppeltje duikelen en naar haar 
toe vliegen. Toen al verbaasde Hedwig zich erover dat een vogeltje van een paar 
euro en waar eigenlijk een beetje neerbuigend over gedaan werd zoveel 
persoonlijkheid had en zo intelligent was. Nog steeds zijn grasparkieten één van 
haar favoriete vogeltjes. Na haar middelbare school heeft Hedwig van der Horst 
diergeneeskunde gestudeerd in Utrecht. Tijdens haar studie bleef Hedwig 
interesse houden in vogels en haar afstudeerscriptie ging dan ook over 
suikerziekte bij vogels. Na haar opleiding werd Hedwig aangenomen op de 
Universiteit als "specialist in opleiding". Na de basistraining werd Hedwig 
benaderd door het hoofd van de afdeling Vogels en Bijzondere dieren. Hij wilde 
een opleiding starten tot specialist vogel geneeskunde (want die bestond toen nog 
niet) en stelde Hedwig voor bij hem te komen werken. In ongeveer 4 jaar heeft 
Hedwig de opleiding "Nederlands specialist vogelgeneeskunde" succesvol 
afgerond. Na haar opleiding is Hedwig van der Horst een eigen praktijk begonnen 
bij de Stichting Nederlandse Opvang Papegaaien. Dit was een stichting die 
opvang bood aan papegaaien waar mensen niet meer voor wilden of konden 
zorgen. De zorg die Hedwig kon bieden aan zowel vogelpatiënten uit het 
papegaaienasiel, maar ook aan vogels van particulieren die gehouden werden als 
gezelschapdier en de meer bedrijfsmatig gehouden vogels van kwekers en 
liefhebbers was een geweldige uitdaging die zij 15 jaar lang met veel plezier is 
aangegaan. Na het overlijden van de directeur is het park opgeheven en is 
Hedwig naar Riel (vlakbij Tilburg) verhuisd. 
 
Op deze avond zal worden ingaan op de gezondheid en het welzijn van onze 
vogels met o.a. de volgende onderwerpen (wanneer moet je een dierenarts 
raadplegen, hoe herken je een zieke vogel, de oorzaak van verenplukken, keel-
/luchtwegproblemen, schimmel bij goudvinken, bloedluis en het probleem 
coccidiose)  
 
Ook is het mogelijk vogels te laten sexen waarvan moeilijk is vast te stellen of het 
een pop of een man betreft. Wilt u hiervan gebruik maken dan moet u voor 17 
maart aan onze voorzitter Leo Wooning doorgeven om hoeveel en om welke 
vogels het gaat. 
 
Tevens kan op die avond een prima middel tegen bloedluis worden aangeschaft. 
De kosten zijn € 15,- per 100cc. Kleinere hoeveelheden is ook mogelijk. Wilt u hier 
gebruik van maken dan graag ook dit even voor 17 maart doorgeven aan Leo 
Wooning. 
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ENTSTOF BESTELLEN 
Het is voor leden en gastleden van onze vereniging weer mogelijk om entstof te 
bestellen tegen de gevreesde kanariepokken oftewel hapziekte.  
Opgave is mogelijk tot 24 maart bij Leo Wooning. Door de zachte winter en het 
vroege warme voorjaar is de overbrenger (de mug) reeds volop aanwezig dus 
vergeet niet op tijd te bestellen. 
 
 
NOTULEN JAARVERGADERING 2013 
Datum : 10 februari 2014 
 
Aanwezig : Peter Kuijf, Gerrit de Kruijf, Ton Bockmeulen, Aschwin Koppe, Cees 
van Zwienen, Jaco Post, Leo Wooning, Gerard Wiltenburg, Hans Kaper, Wim van 
Garderen, Wim Spelt, John Kreft, Arie van Leeuwen, Koos Loef, Dirk Brand, Arie 
de Lange, Arie Speksnijder, Leo van Vliet, Teun den Hartog, Simon vdr Wel 
Afwezig met kennisgeving : Ton Geerts, Ton Timmer 
 

 
1. Opening 

Leo opent de vergadering en heet m.n. Arie Speksnijder en Leo van Vliet 
welkom. Zij zijn op dit moment lid van vv Ons Genoegen uit Lekkerkerk en 
melden zich bij ons aan als nieuw lid omdat vv Ons Genoegen uit Lekkerkerk 
per 1/4/2014 gaat stoppen.  
 
Het rondje vogeljaar 2013: door het koude voorjaar was de start, vooral bij de 
kanariekwekers, wat moeizaam verlopen. Hoge luchtdruk had invloed gehad 
op de kweek bij de agaporniden kwekers. Het kweekresultaat bij de tropen-
/Europese cultuurvogelkwekers was wisselend. TT resultaten waren over het 
algemeen goed. 
 

2. Notulen vorige jaarvergadering 2012 (4 februari 2013) 
Punt 4 : de buitenzijde van het clubgebouw is met 8 vrijwilligers geschilderd. 
Leo bedankt hen voor hun inzet. Verslag verder akkoord. 
 

3. Ingekomen stukken/uitgaande post 
VV Ons Genoegen uit Lekkerkerk stopt per 1/4/2014. Teun den Hartog en Bé 
vd Berg hebben aangegeven te stoppen als lid van de TT-commissie. 
 

4. Mededelingen 

 Parkeerterrein voor ons clubgebouw is één richtingverkeer geworden.  

 TT-inschrijfformulieren worden vaak niet correct ingevuld. In één van de 
komende nieuwsbrieven en op een maandagavond  gaan we er aandacht 
aan besteden. Datum hiervoor wordt nog opgenomen in het 
jaarprogramma 2014 (achterzijde nieuwsbrief) 
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5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt) 
Verslag akkoord. Bestuur is content met het stabiel blijvend ledenbestand. 
Leo doet een oproep aan de aanwezigen om belangstellenden c.q. potentiële 
nieuwe (gast)leden door te geven aan het bestuur. 
 
Tevens vraagt hij speciale aandacht voor de passage aangaande het TT 
programma t.w. : 
In verband een correcte werking van het nieuwe TT programma worden de 
volgende wijzigingen in het reglementen doorgevoerd : 
A.Minimum aantal punten : in het aanvullend reglement voor de onderlinge TT 
(De prijzen punt i) worden het minimum aantal punten voor EK en OK gelijk 
getrokken met het minimum aantal in het bijzondere reglement artikel 9 punt H 
t.w. 91 punten voor Goud/1e ond; 90 punten voor Zilver/2e ond; 89 punten voor 
Brons/3e ond 
B.Inschrijfgeld :  Bijzondere TT : per vogel € 1,- ; per stel € 2,-; per stam € 
4,- 
Onderlinge TT : per vogel € 0,50; per stel € 1,-; per stam € 2,- 
C.Verzekerd bedrag :  Het te verzekeren bedrag door voor de kooien/ 
stellingen etc. van tevoren bepalen voor definitieve invoer in het TT 
programma. Vanuit het programma kan dan, na verwerking van de 
inschrijvingen, het verzekeringsformulier  rechtstreeks naar de NBvV worden 
gezonden. 
D.Besloten wordt OEK te laten vervallen en alleen verder te werken met OK.  

E. Voerbonnen blijven geldig tot de eerstvolgende TT 

 

6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg) 
Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. We hebben een mooi 
positief financieel jaar gedraaid. De kleine kas is inmiddels opgeheven. De 
handelaren die op de beurs aanwezig zijn krijgen een km vergoeding. 
Bordsponsoren krijgen vanaf de TT 2013 een gratis advertentie in de 
catalogus. Mocht iemand mogelijke sponsoren weten dan graag even 
doorgeven aan één van de bestuursleden. De vereniging zorgt voor het 
sponsorbord in het clubgebouw. Onderhoud aan het gebouw heeft qua 
materiaal i.v.m. sponsoring niet veel gekost.  Fa. Kranendonk heeft  het voer 
en de voerprijzen tijdens de TT gesponsord. Het financieel jaarverslag wordt 
door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd. Zij die een 
gedetailleerder inzicht willen hebben in de financiële cijfers kunnen hiervoor 
contact opnemen met onze penningmeester. 

  
7. Verslag kascommissie 

Jaco Post en Cees van Zwienen hebben op 14 januari 2014 de jaarrekening en 
de financiële verantwoording van het bestuur over het seizoen 2013 
onderzocht en akkoord bevonden. Bestuur wordt decharge verleend voor het 
gevoerde financiële beleid. Jaco en Cees geven Gerard een compliment voor 
de zeer duidelijke weergave en goed onderbouwde financiële resultaten. 
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8. Begroting 2014 
Gerard geeft een toelichting op de begroting 2014. De begroting wordt door de 
vergadering met algemene stemmen goedgekeurd. Leo kondigt aan dat de 
NBvV met ingang van 2015 van plan is de contributie te verhogen i.v.m. de 
verslechterende financiële positie van de bond. 
 

9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn : Gerard Wiltenburg (penningmeester), Leo 
Wooning (voorzitter) en Simon vdr Wel (2e secretaris). Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming 
van Leo, Gerard en Simon op de al door hen bezette functies. 
 

10. Kascommissie 
Cees van Zwienen is aftredend en niet herkiesbaar. Leo bedankt Cees voor 
zijn inzet. Jaco Post. en Aschwin Koppe vormen de kascommissie voor 2014.  
Wim van Garderen geeft aan bereid te zijn de reservefunctie op zich te nemen. 
 

11. TT-commissie 
Opgezegd hebben Teun den Hartog en Bé vd Berg. Nieuwe leden zijn Peter 
Kuijf en Arie Speksnijder. 
 

12. Liga wedstrijd 
Besloten wordt nog 1 jaar door te gaan met de Liga wedstrijd. Na 1 jaar gaan 

we evalueren en wordt besloten of we doorgaan. 

 

13. Agenda/Jaarprogramma 2014 

 Voorgesteld wordt begin mei een extra clubavond in te lassen voor de 
presentatie van Lou Megens (stond op het programma 2013 maar kon 
door een ongeval van Lou niet doorgaan). Leo zal Lou bellen en met hem 
overleggen welke maandagavond hem het beste uitkomt. 

 Er wordt nog een avond geprikt voor het bespreken van invullen van TT 
formulieren 

 BBQ van 20-9-2014 wordt verplaatst naar 13-9-2014 (namiddag) 

 Voor de clubavond van 6-10-2014 wordt voorgesteld van Dam uit te 
nodigen. Leo zal dit nagaan. 

 
14. Wat verder ter tafel komt 

 De contributie (automatische incasso) zal 25-2-2014 worden 
afgeschreven. Aan de overige (gast)leden wordt verzocht hun contributie 
voor 1-3-2014 te voldoen. Iedereen krijgt hier binnenkort nog een 
aankondiging over. 

 Gerrit de Kruijf geeft aan dat hij voor de bar meer zal moeten inkopen 
omdat de voorraden beginnen te slinken. Hij sluit dit kort met Gerard. 

 We gaan ook dit jaar weer proberen een fietstocht te organiseren. 
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AGENDAWIJZIGINGEN 

 Op 9 + 16 mei zal er een educatieve middag voor de basisscholen in 

de gemeente Bergambacht worden georganiseerd.  

 Op 5 juli zal er een verenigingsuitje worden georganiseerd naar het 

Beloken Land in Montfoort (Blokland). Verder op meer hierover. 

 15 september (maandagavond) zal er uitleg worden gegeven over het 

invullen van de TT inschrijfformulieren. 

 BBQ van 20 september is verschoven naar 13 september in de 

namiddag 

 Clubavond van 6 oktober : C.van Dam houdt een lezing over Australië 

en de daar voorkomende vele vogelsoorten 

 

VERENIGINGSUITJE OP 5 JULI 2014 NAAR “HET BELOKEN LAND” IN 

BLOKLAND 

Boerderij/Eendenkooi "Het beloken land"  

 

Op de boerderij Het Beloken Land wordt getracht een moderne bedrijfsvoering 
samen te laten gaan met oude boerengebruiken en het zo goed mogelijk in stand 
houden van de omringende natuur. Op de boerderij is een eendenkooi te 
bezichtigen en ook een museum met oude rijtuigen en gereedschap.  
 
Er worden ieder jaar lezingen en excursies georganiseerd van begin februari tot 
einde oktober. Er zijn excursies over het bedrijf en eendenkooi, maar ook een 
wandeling naar het nieuwe natuurgebied in Blokland is te maken. Ook kan er 
geluncht worden en zijn er fietstochten. Voor de liefhebber kunnen er ook allerlei 
spelletjes worden gedaan zoals ringsteken op de fiets, polsstokspringen enz. U 
kunt bij ons uw eigen programma samenstellen. Bezoek kan uitsluitend op 
afspraak. 
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De boerderij Het Beloken Land heeft in 2002 de nationale natuurprijs gewonnen. 
Dit naar aanleiding van de combinatie van agrarische bedrijfsvoering met 
natuurbehoud.  
 
Het is zeer de moeite waard om een bezoek aan dit bedrijf te brengen en zoals 
gezegd dat gaan we op 5 juli as. dan ook doen. 

Het programma voor die dag 

 De auto kunnen we parkeren bij de “Dwarsdamweg”. Parkeerterrein aan de 
Damweg van Polsbroekerdam naar Oudewater. 

 10.00 uur start de wandeling door het natuurgebied Williskop 

 11.00 uur aankomst op “Het Beloken Land” van de fam. Verkaik. We worden 
ontvangen met koffie + appeltaart en een boeiend verhaal door dhr. Verkaik. 

 Bezoek aan de eendenkooi 

 Lunch in de Hooiberg. 

 Bezichtigen van een zeer uitgebreide verzameling “antiek gereedschap” etc. 

 14.00 uur terugwandeling naar de auto. Mocht het slecht weer zijn dan rijden 
we rechtstreeks naar de boerderij van de fam. Verkaik. 

 
Om alles goed te laten verlaten is het wel van belang u van te voren op te geven 
bij onze penningmeester Gerard Wiltenburg. In één van de latere nieuwsbrieven 
meer hierover. 
 
Ringenbestelling voor het jaar 2014  

 Uiterlijk inleveren bij de 

ringencommissaris 

Uitleveren NA 

Ronde 3 20 januari 2014 1 april 2014 

Ronde 4 20 maart 2014 15 mei 2014 

Bestellen kan op de volgende manieren: Het bestelformulier opsturen naar Hans 

Kaper, Westeinde 30 - 2825AK te Berkenwoude 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 waar 

u in principe elke maandagavond of tijdens de beurs c.q. vergaderingen terecht 

kunt. Hans zorgt er dan voor dat het bestelformulier en de betaling opgehaald 

wordt en maakt de bestelling dan verder in orde. 

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar Hans Kaper, onze 

ringencommissaris, Onze Vogels nr 3 van maart 2013 of de site van de NBvV : 

www.nbvv.nl. 

 

http://www.nbvv.nl/
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         JAARPROGRAMMA 2014      

 

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

10 feb. Jaarvergadering (20:00 u.) 

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

24 feb. Bestuursvergadering (20:00 u.) 

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

24 mrt. Clubavond (20:00 u.) Lezing dierenarts Hedwig vd Horst 

31 mrt. Bestuursvergadering (20:00 u.) 

15 apr. Rayonvergadering (20:00 u.) 

16 + 23 mei Schoolmiddagen 

19 mei Clubavond (20:00 u.) Lezing Lou Megens 

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

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

28 jun. Afsluitingsavond voorseizoen (20:00 u.) 

5 jul. Verenigingsuitje Het Beloken Land in Montfoort 

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

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

13 sep. Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) + BBQ namiddag 

15 sep. Uitleg over invullen van TT inschrijfformulieren 

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

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

6 okt. Clubavond (lezing C.van Dam (Australië) + inleveren TT formulieren 

(19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; vanaf  20:00 u. start 

programma) 

13 okt. Inschrijven + indelen in klasse etc. 

18+20+25 okt. Opbouwen TT zaal 

27 okt. Zaal gereed maken voor het inkooien 

28 okt. Inkooien 

29 okt. Vogels keuren 

30 okt. Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

31 okt. Zaal open TT 

1 nov. Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

3 nov. Zaal opruimen 

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

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

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

27 dec. Beurs (12:00-15:00 u.) 

12 jan. 2015 Bestuursvergadering (20:00 u.) 

24 jan. 2015 Beurs (12:00-15:00 u.) 

2 feb. 2015 Jaarvergadering (20:00 u.) 


