
 

 
 

Nieuwsbrief EFVV 
Eerste Flakkeese Vogelvereniging opgericht 10 mei 1951 
Nieuwsbrief april 2022 
 

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 
Dhr L. van der Velde  
 
Ledenaantal september 2021: 60 leden 
Gastleden september 2021: 2 gastleden 
 
Nieuwe leden: J. Klepper 
Opzegging lidmaatschap: A. Verhage (overleden) 
       
Inhoud: 
 

 Bestuurlijke zaken 

 Financiën 

 Nieuws vanuit het District 

 Nieuws van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers 

 Op bezoek bij Arend van der Veer 

 Oproep  

 Uitnodiging ledenvergadering dinsdag 3 mei (apart als bijlage) 

 Kwekersadvertenties (apart als bijlage) 

 
Bestuurlijke zaken 
Na twee jaar van maatregelen en beperkingen kunnen wij als Eerste Flakkeese 
Vogelvereniging weer een ledenvergadering organisaren. De vergadering zal plaatsvinden op 
dinsdag 3 mei aanstaande in het gebouw van de SVIK. De agenda van deze vergadering vindt 
u als bijlage bij de nieuwsbrief. De aanvang van de vergadering is 20:00 uur. 



 

De eerste bestuursvergadering van dit jaar heeft plaatsgevonden. Tijdens deze vergadring 
heeft het bestuur gesproken over de bestuurstermijnen. Alle bestuursleden zitten drie jaar in 
het bestuur en zijn aftredend, maar ook allen herkiesbaar. Ook doet het bestuur hierbij een 
oproep om de vacante vacature in te vullen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
de secretaris via secretaris@efvv.nl of via telefoonnummer 06-41495288. 
Het bestuur heeft ook gesproken over de komende DTT en een activiteit met de leden. Tijdens 
de ledenvergadering hoort u hier meer over. 
 
Financiën 
Door omstandigheden is de kascontrole nog niet uitgevoerd. De controle zal zo snel als 
mogelijk uitgevoerd worden en tijdens de najaarsvergadering op de agenda staan.  
Aankomende vergadering wordt voor de kascontrole van 2022 een nieuw kascontrole lid en 
een reserve kascontrole lid gezocht.  
 
Nieuws vanuit het District 
DISTRICTSTENTOONSTELLING 
Vorig jaar kon door Corona de DTT niet doorgaan. Dit jaar ontvangt de EFVV wederom het 
district als gastheer voor dit evenement. Zoals eerder aangegeven in deze nieuwsbrief hoort 
u tijdens de ledenvergadering meer over de DTT. 
 
JEUGDDISTRICTSDAG 
Op zaterdag 8 oktober 2022 organiseert v.v. De Nachtegaal uit Heerjansdam, in 
samenwerking met de jeugdcommissie, de jeugddistrictsdag. De locatie is Kantine “De 
Develruiters”, Molenwei 3 te Heerjansdam. Het reglement en inschrijfformulieren krijgen de 
jeugdleden begin september via het bondsbureau toegestuurd. Mochten er op voorhand 
vragen zijn, kunnen deze gesteld worden aan Piet Hagenaars. Telefonisch 06 – 104 74 218 of 
via de mail: piethagenaars@outlook.com.  
Namens de Jeugdcommissie en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
 
Nieuws van de NVbV 
RINGENBESTELLING  

Het zal u niet ontgaan zijn dat de wijze waarop wij ringen kunnen bestellen is gewijzigd. Eén 
en ander is in november middels een schrijven aan alle ringencommissarissen en in januari 
met een artikel in Onze Vogels uitgelegd. In het blad van maart staat een uitleg over de wijze 
waarop men kan inloggen. 
Vanaf 1 april is er alleen nog de mogelijkeheid online te bestellen. Vanaf deze datum moeten 
spoedbestellingen voor 2022 en de ringen voor 2023 online worden besteld. Dit is de enige 
wijze waarop er nog ringen besteld kunnen worden. De eerder al bestelde ringen voor ronde 
4 worden nog op 15 mei door het bondsbureau naar de ringencommissarissen verzonden. 
Daarna vervallen de bestelrondes en kunnen de bestaande bestelformulieren niet meer 
gebruikt worden. Ook het speciale formulier voor ringen voor beschermde soorten komt te 
vervallen.  
Iedere besteller logt persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens 
uniek zijn vastgelegd. Kwekers die niet beschikken over internet kunnen door de 
ringencommisaris worden geholpen. Feit is dat iedereen, dus ook de ringencommissaris, 
namens hen in kan loggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek e-
mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen.  
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De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de 
ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven, dus zij zijn een prima vraagbaak. 
Men betaald direct bij de bestelling en u wordt via het opgegven mailadres op de hoogte 
gehouden over de status van uw bestelling. U kunt de bestelling middels Track&Trace 
volgen. 
Bestelde ringen worden na ongeveer één maand naar het door het lid opgegeven adres 
verzonden. Bij spoedbestellingen worden de ringen binnen 14 dagen na ontvangt van de 
bestelling uitgeleverd, eerder is niet mogelijk! Belangrijk om te weten is dat de NBvV hierop 
geen uitzonderingen meer kan maken, dus tijdig bestellen is wel aan de orde.  
Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. 
Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd. Bestelde ringen voor 2023 
mogen wij in het kader van internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 1 oktober 
2022. 
 
De nieuwe prijzen per 1 april zijn:  
Normale ringen     € 0,30  
Ringen beschermde soorten    € 0,40 
RVS ringen      € 2,00  
Grote blank aluminium ringen   € 1,00  
Behandel- en verzendkosten (per bestelling)  € 6,50 
Opslag spoedkosten per ring    € 1,00  
Opslag niet-leden per ring    € 1,00  
 
De NBvV blijft daarmee de goedkoopste leverancier van officiële ringen! Bij vragen of 
problemen kunt u uiteraard contact opnemen met de ringencommisaris.  
 
Op bezoek bij: 
Arend van der Veer 
 
Als kweker van Majoor putters begint het kweekseizoen in vergelijking met veel andere 
kwekers laat. Omdat ik mijn vogels buiten heb zonder mogelijkheden om te verwarmen of 
bij te lichten ben ik afhankelijk van de natuur in al zijn grilligheid. Vanwege het bestendige  
voorjaar (op de sneeuw na) met goede temperaturen en veel zon, zijn mijn vogels dit jaar 
vroeg (voor mijn doen) begonnen. De gehele winter zitten mijn vogels gezamenlijk in een 
vlucht van 3 x 1 x 2,2 meter. Zoals gezegd buiten, maar wel met bescherming tegen regen en 
wind. Afgelopen winter hebben er zestien vogels overwintert. Koppelen doe ik standaard het 
eerste weekend van maart. Als ik dit later doe dan gaan de vogels zelf koppelen en is de kans 
dat ze koppelen aan vogels die niet blijven, groot. In de week van het koppelen gaan alle 
overtollige vogels weg. Ik doe dit bewust net voor het koppelen en niet voor of in de winter 
om er zeker van te zijn dat ik voldoende vogels overhoudt om drie koppels samen te stellen. 
Deze winter is er geen enkele vogel uitgevallen.  
Mijn vlucht kan ik opdelen in drie afdelingen van 1 x 1 x 2,2 meter en kunnen de drie koppels 
gescheiden van elkaar kweken. Op het moment van schrijven (20 april) zitten er reeds twee 
poppen op een nest met beide vijf eitjes. De mannen zitten apart in een tentoonstellingskooi 
om het risico tot het pikken van de eitjes te voorkomen. Hopelijk zijn de eitjes bevrucht en 
verloopt de verdere kweek goed.  
 



 

 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

UITNODIGING 
 
 

Hierbij nodigt het bestuur van de Eerste Flakkeese Vogelvereniging u uit tot het 
bijwonen van de ledenvergadering op 

Dinsdag 3 mei: Gebouw SVIK, Philipshoofjesweg 57a 3247 XR Dirksland  
 

AANVANG 20.00 UUR 
 
AGENDA: 
 
1. Opening door de voorzitter 

Minuut stilte voor hen die overleden zijn 

 
2. Vaststellen van de agenda  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
4. Bespreken Districtstentoonstelling 2022 
 
5. Pauze met verloting 

 
6. Bestuursverkiezing 

Voorzitter Kees Goedegebuure, aftredend en herkiesbaar 
Secreatis Arend van der Veer, aftredend en herkiesbaar 
Penningmeester Albert van Lenten, aftredend en herkiesbaar 
Algemeen bestuurslid Piet Damme, aftredend en herkiesbaar 
Algemeen bestuurslid vacant 

 
7. Animo voor barbecue  

 
8. Ervaringen online bestellen ringen  
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
 

 
Wij vinden het erg fijn wanneer u als lid van onze vereniging bij de vergadering bent. 

 Samen zijn we een vereniging en uw aanwezigheid en inbreng is belangrijk! 

 
Graag tot 3 mei 

 
Het bestuur 

 
 
 
 



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 

 


