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Bestuur 
 

Voorzitter: Kees Goedegebuure    Secretaris: Arend van der Veer 
Penningmeester: Albert van Lenten    Algemeen bestuurslid: Piet Damme  
Ringencommissaris: Kees Goedegebuure 
 
Ereleden: 
Dhr L.J. Hameete 
Dhr G. van den Nieuwendijk 
Dhr J. van den Doel 
 
Ledenaantal september 2021: 61 leden 
Gastleden september 2021: 2 gastleden 
 
Nieuwe leden: L. Tanis 
Opzegging lidmaatschap: S. van Weerden 
       
Inhoud: 
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 Financiën 

 Nieuws vanuit het District 

 Nieuws van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers 

 Naaldbanden van de NBvV 

 Op bezoek bij … 

 Oproep 

 Kwekersadvertenties (apart als bijlage) 

 
Bestuurlijke zaken 
 
Deze nieuwsbrief begint helaas met verdrietig nieuws. Op 4 december ’21 is op een leeftijd 
van 72 jaar komen te overlijden Cornelis (Kees) Verhage. Kees was altijd samen met zijn broer 
Bram Verhage aanwezig tijdens bijeenkomsten van de vereniging. Vooral tijdens de 
tentoonstellingen was de hulp van Kees samen met zijn broer Bram van harte welkom. We 
zullen de aanwezigheid van Kees missen. We wensen alle nabestaanden veel sterkte met dit 
verlies. 



 

 
Wat een groot feest en een geweldige show had moeten worden is geëindigd in wederom een 
desillusie. Wederom kon de EFVV geen show houden. Vooral omdat het ons 70 jarig jubileum 
is en wij de Districtstentoonstelling als gastheer zouden organiseren, is dit een pijnlijke 
constatering. Dit doet iets met het bestuur en dit doet iets met de leden. We kunnen niet 
anders doen dan hopen dat wij volgend jaar wel mogen showen. En zoals het er nu uitziet zijn 
wij ook volgend jaar gastheer voor de Districtstentoonstelling.  
 
Een aantal tentoonstellingen zijn wel, vaak op gepaste wijze, doorgegaan. Leden van onze 
vereniging hebben tijdens deze show geweldig gepresteerd. Het bestuur wil deze leden van 
harte feliciteren met het behaalde resultaat.  
 
Ook al is het net winter, sommige kwekers zijn alweer voorbereidingen aan het treffen voor 
de kweek of bij sommige is de kweek daadwerkelijk begonnen. Voor vele een mooie en drukke 
tijd. Wij wensen u een voorspoedige kweekperiode toe.  
 
Financiën 
 
Rabo ClubSupport 
De Rabo ClubSupport actie heeft de EFVV het mooie bedrag van 110,12 opgeleverd. Voor 
allen die op de EFVV gestemd hebben, hartelijk dank. 
 
Nieuws vanuit het District 
 
Naast het cancelen van de Districtstentoonstelling is er geen nieuws vanuit het Dirtrict. 
 
Nieuws van de NBvV 

Het voorlichtingsbulletin van december is een kort bulletin. U kan het bulletin vinden onder 
het kopje downloads op de website van de NBvV. Er worden in het bulletin van december 
twee punten behandeld. 
 
Afgelasting VOGEL2022 
Aan de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en standhouders van Vogel2022,  
 
Helaas moeten we u mededelen dat Vogel2022 niet doorgaat. De Werkgroep ziet geen 
mogelijkheden om een show te organiseren en het Hoofdbestuur ondersteunt dat. 
De beperkingen die het coronavirus ons allemaal opleggen zijn te groot om dit evenement te 
organiseren. We verwachten dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel 
gezien, zowel voor de NBvV als voor de standhouders onverantwoord zal zijn om aan deel te 
nemen. Al diegenen die inmiddels de moeite genomen hebben om in te schrijven als 
deelnemer, als vrijwilliger of als standhouder, heel erg bedankt daarvoor. We hopen u 
volgend jaar wederom in te mogen schrijven. Wellicht dat er voor u op de Mondial in 
Piacenza nog mogelijkheden zijn. 
 
Namens Werkgroep en Hoofdbestuur, 
Klaas Snijder voorzitter 
 



 

Nieuws m.b.t. keurbriefjes 
 
Tijdens de Technische bijeenkomst van de COM in Istanbul (Turkije) zijn er een aantal 
wijzigingen in de sectie Postuurkanaries aangenomen. Deze wijzigingen zullen per 
september 2022 ook bij de NBvV ingevoerd gaan worden. De keurbriefjes van de 
postuurrassen Glosters, Lancashire, Belgische Bult en de Fife Fancy zijn aangepast in punten 
in de diverse rubrieken. Dit vanwege het feit om te accentueren welke rubrieken 
belangrijk(er) zijn bij de genoemde vogels. 
Vanwege de afspraak die de NBvV kent, mogen de oude keurblocks van betreffende vogels 
eerst opgemaakt worden. Hiermee voorkomen we verkwisting van afdelingsgelden. De 
nieuwe keurbriefjes zullen al wel gedownload kunnen worden via de NBvV site. 
Nog belangrijker voor u als kweker is dat het postuur ras Raza Español nu ook in gelijkmatig 
rood gevraagd wordt in alle variaties, in de bestaande klassen. Er komt dus geen uitbreiding 
of splitsing van klassen. 
 
Naaldbanden van de NBvV 
 
De vereniging biedt naaldbanden aan voor de maandbladen Onze Vogels. Deze kunnen 
afgehaald of bezorgd worden. De naaldbanden kosten € 7,50 per stuk of twee voor € 12,50. 
Neem voor interesse contact op met de penningmeester via penningmeester@efvv.nl.  
 
Op bezoek bij 
 
In de nieuwsbrief van december vindt u helaas geen op bezoek bij. Zie onderstaande oproep. 
 
Oproep  
 
Wilt u ook iets vertellen over uw vogels, verzorging en of de kweek? U kunt dit kenbaar maken 
bij de secretaris. Deze kan u ook helpen bij het schrijven van een verslag. Neem hierover dus 
gerust contact op met de secretaris via secretaris@efvv.nl.  
 

Het bestuur van de EFVV 
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Wordt lid van de Facebook pagina Vogelliefhebbers van Goeree Overflakke e.o. 



 

 

 
 

 
 

Het bestuur van de EFVV wenst u hele 
fijne, goede en gezonde feestdagen toe!  



Arie van Lenten 
06-17760885

9PHC 
 

Albert van Lenten 
06-15466345

0PHC 

Kwekers van:
- Valkparkieten 
- Grasparkieten 
-  
- Pruimkoppen 
-  
- Bergparkieten 

 

 
Hans Looij
Herkingen

0657113405 
E-mail: looij.j@kpnplanet.nl 

kweeknummer: 7KZN 
 

Kweker van: 
Agaatroodmozaiek 

Agaatopaalroodmozaiek 

 

 
Loek Hameete 

Oude Tonge 
0641725713 

E-mail: lhameete@upcmali.nl 
kweeknummer:  CN31 

 
Kweker van:  

- Zwart geel intensief 
- Bruin wit dominant 
- Bruin geel dominant 
- Bruin geel schimmel 
- Phaeo geel 
- Phaeo wit 
- Bruin kobolt geel intensief 
- Bruin kobolt geel schimmel 

    

 
Piet Damme 
06-46192658 

E-mail: baum025@planet.nl 
Kweeknummer: NBVV FS19 BEC 3542 

 
Kweker van: 

- Wildzang 
- Huismussen: wildkleur, phaeo, agaat, bruin 

en pastel 
- Groenlingen: wildkleur en agaat 
- Boomklever, baardmannetjes, botvinken en 

merels 
- Europese kwartels: wildkleur en pastel
- Chinese kwartels, verschillende kleurslagen 
- Jungle bush kwartel 

 


