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Maandorgaan van de Haagse Vogelvereniging “LUSCINIA” 

aangesloten  bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
 ________________________________________________________________ 

 

Voorzitter:    Wim. Stoop 

     Den Haag      Tel. 070-3461831 

     Mobiel . 0612366733 

 

2e Voorzitter                 Franz . Poortier 

     Den Haag     Tel. 070-3950531                        

     

Secretaris:    Gea. Stoop    

     Den Haag    Mobiel. 0612366733 

     Email: g.j.stoop@hetnet.nl 

 

Ringencommissaris   Wim Stoop  

                                                          Den Haag      Tel. 070-3461831 

      

Penningmeester:   Jopie. Poortier- Mourits      

ledenadministratie    Den Haag      Tel. 070-3950531   

      Mobiel.  0642664026 

 

Iban. Nummer:  NL49 INGB 0000 294600 

   

 

Beschermheer:  De heer J.W.W. Louwman Wassenaar 

    Voorzitter: Wildlife Breeding Centre 

 

Ere-lid              M.J. v.d. Hut 

 

    F. Brenner 

 

                        

                Website: vogelverenigingluscinia.jouwweb.nl        

 

  Face book:  vogelvereniging Luscinia 

                    Emailadres :   j_poortier@casema.nl 

  Whatsapp :   Leden Luscinia 

mailto:g.j.stoop@hetnet.nl
mailto:j_poortier@casema.nl
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                            AGENDA: 2022 

 

    4   Januari     Vergadering 

    Met een hapje en een drankje                   

                           Plannen voor het komend jaar                         

                           Rondvraag en sluiting 

 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =======                            

 

  Helaas kan onze Kerstbingo ook niet door gaan. 

  i.v.m. de lockdown maatregelen. 

============================================== 

  

Geachte Leden, 

 

Wilt U zo vriendelijk zijn om de contributie voor 2022 over te 

maken,  

IBAN nummer   NL49 INGB 0000 294600 

t.n.v. Vogelvereniging Luscinia te Den Haag. 

 

Bondslid          42,00 euro 

Gastlid             22,00  euro 

Jeugdlid            20,00 euro 

 

Alvast hartelijk dank voor het tijdig betalen, zodat Luscinia 

ook  in 2022 voor U klaar kan staan. 

 

                                                Vogelvereniging Luscinia. 

                                                Mw.J.Poortier-Mourits 

                                                Penningmeester. 
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Van de Voorzitter  
 

Wat een ellende; weer geen tentoonstelling voor het tweede jaar 

oprij. We hadden nog zo gehoopt om wat te kunnen doen, maar 

helaas was dat niet mogelijk. Ondanks dat de leden een redelijk 

aantal vogels hadden ingeschreven. 

We moeten er het volgend jaar maar iets moois van maken! 

Tijdens ons 125 jaar bestaan. 

 

Er gaan in het hele land tentoonstellingen niet door. Ook de district 

tentoonstelling in Zuid Holland – die gehouden zou worden in 

Dirksland - gaat niet door. 

Hoe het met de Bondshow gaat lopen is nog niet bekend, daar al 

in december wel een beslissing over genomen worden. Dat zal ook 

wel voor de Wereld tentoonstelling gelden. 

 

Inmiddels komt de kweek er weer aan, bij veel kwekers zijn de 

voorbereiding al in volle gang. Er zijn er zelfs al kwekers die 

begonnen zijn en al jongen hebben. 

Ik zelf wacht tot half januari, dat is vroeg genoeg. 

 

De feestdagen zijn ook in aantocht, eerst het heerlijk avondje met 

Sinterklaas met cadeautjes en gedichten. Later de kerstdagen met 

kerstboom en familie en het kerstdiner. 

Hopelijk kunnen we wel de kerstbingo door laten gaan, of dat gaat 

lukken daar houden we u van op de hoogte. 

 

Verder wens ik u ook namens het bestuur mooie feestdagen en een 

gezond 2022. 

 

 

Veel succes, 

Wim Stoop 
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Notulen Luscinia 2 november 2021 Jaarvergadering 

====================================================== 

 

Aanwezig: Franz en Jopie Poortier, John Verwey, Fred Meurer, Roel 

Kraneburg, Ron Wensveen, Charrel Dierckxx, Fred Muller, Wim en 

Gea Stoop. 

Afgemeld: Ferry Brenner en Tinus Hut. 

 

Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk    

welkom op de jaar vergadering. 

 

 

Mededelingen  

Voor de 3de ringen bestelronde dient de bestelling voor      

20-01-2022 ingediend te zijn, aflevering in april. 

De vogelgriep is weer losgebarsten in Nederland, het heeft 

tot op heden geen gevolgen voor onze TT. In Onze Vogels 

stond een foutmelding betreffende de stammen. Om in 

aanmerking te komen voor een prijs moet er 360 punten 

behaald worden, geen 364punten. 

Verenigingen en speciaalclubs mogen groepen 

samenvoegen. Op het district en de Bondshow is dit niet 

toegestaan. Vogels die meedoen aan de Bondshow kunnen 

niet ingeschreven worden voor de Wereldshow. Tijdens de 

Bondshow gaan de vogels op weg naar Italië.  

 

 

Jaarverslag secretariaat: 

Er zijn geen vragen nog opmerkingen over het jaarverslag, 

deze worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 

 

Inleveren inschrijfformulieren 

Na het inleveren van de inschrijfformulieren blijkt dat we       

al bijna 100 vogels hebben. 
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Pauze met loterij, 

 

 

 

Financieel jaarverslag: 

Jopie deelt het verslag uit aan de leden en ligt het een en 

andere uit. Er zijn geen op of aanmerkingen. De boeken zijn 

gecontroleerd door dhr. Kranenburg, dhr. Meurer war 

verhinderd. De penningmeester werd door de vergadering 

decharge verleend en bedankt voor het vele werk. 

 

Bestuursverkiezing: 

Volgens het rooster is dit jaar de penningmeester          

aftreed baar. 

Mevrouw Poortier heeft aangegeven dat zij herkiesbaar is   

en wordt met meerderheid van stemmen voor 3 jaar 

herkozen. 

 

Aanmelden TT-medewerkers: 

 Beschikbaar zijn: F. Muller, F. Meurer. E. Wensveen 

 Voordragers F. Meurer en Gea Stoop 

 

Bespreking TT 

De opbouw is zoals gewoonlijk op woensdag echter we 

kunnen pas in de middag opbouwen, vanwege activiteiten 

in het Gebouw. De opening is vrijdagavond voor leden. De 

TT is alleen zaterdag open en aan het eind van de dag 

kunnen de vogels opgehaald worden. Voor Ed en Fred is dit 

zondag in afspraak met Fred Muller. 

 

Rondvraag en sluiting 

Niemand heeft iets voor de rondvraag en de voorzitter       

sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

           Notulist Gea stoop 
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Beste leden, 

 

Net als vorig jaar ging op het laatste moment onze tentoonstelling 

niet door. Dat was een harde noot waar we doorheen moesten. 

Weer geen TT!! 

Vogels maar weer in de broedhokken en ons richten op de kweek 

voor volgend jaar. Een jaar van vele activiteiten. Immers onze 

vereniging bestaan dan 125 jaar. 

 

In de afgelopen vergadering had het bestuur een oproep gedaan 

- aan u als lid - om een stukje te schrijven voor onze 

jubileumuitgaven. Laten we dat dan maar gaan doen, door de 

eeuwen heen heeft de vereniging al van alles doorstaan  1ste en  

2de oorlog, bestuursproblemen, ledenaanwas en afmeldingen. 

Vogelgriep en nu dan het coronavirus. 

Wat je allemaal als vereniging niet kan tegenkomen, je kunt het  

niet verzinnen, het komt achteraf gewoon op je bordje. 

 

Met het coronavirus zullen we voorlopig mee moeten leven, laten 

we er dan maar het beste van maken!! 

 

==================================================== 

 

Ringen 

De derde bestelronde voor 2022 moet voor 20-01-2022 bij Wim zijn. 

 

 

==================================================== 

 

 

De decemberbingo gaat ook niet door.             

Wel de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag             

4 januari gaat wel door. 

Mocht er onverwachts iets te vermelden zijn dan 

gebruiken we daar de vereniging app voor. 
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Vogels in de winter. 

 

In de winter is de roodborst misschien wel één van de vaste 

bezoekers in uw tuin of 

balkon. 

Iedereen zorgt dan ook in 

de winter voor onze 

buitenvogels. Helaas 

hebben de buitenvogels 

hun eigen manier van 

voedsel verzamelen, 

daarom zijn er in de winkel 

verschillende soorten van 

voedselbollen en pinda’s te koop. Dus daar hoeft u niet meer aan 

te denken, desondanks, is dat beetje vet van de vetbol in de winter 

erg belangrijk. U hangt deze op een plaats waar de kat van de 

buren niet bij kan. Daarnaast kunt u nog een sneetje brood of 

overgebleven cake in kleine stukjes strooien. Drinkwater of badje 

niet verstrekken als het vriest, ledematen kunnen dan bevriezen, 

een appeltje is beter. 

We zetten voor u 10 tips op en rijtje: 

1. Voer vogels niet eerder dan bij aanvang van de winter, vorst 

en sneeuw. 

2. Strooi voor soorten als roodborst, winterkoninkje wat voer op 

de grond. 

3. Voer niet te veel in een keer, strooi meerdere keren per dag. 

4. Geef geen voedsel waar zout in is verwerkt. 

5. Geef geen voedsel dat snel bevriest en snij fruit niet in stukjes, 

maar geef een hele appel op een lange spijker. 

6. Geen boter of margarine deze werken laxerend, geef 

vetbollen/ringen enz. 

7. Als er sneeuw ligt, geen water verstrekken de vogels 

gebruiken dan de sneeuw. 

8. Vergruis als het vriest ijsblokje als drinkwater. 

9. Verstrek drinkwater zo dat de vogels er niet in kunnen baden, 

waterflesjes te koop in de dierenwinkel. 

10. Me voeren gaan minderen naarmate de winter verdwijnt en 

in maart stoppen. Vogels zullen uw tuin ook daarna blijven 

bezoeken, zij zijn immers vertrouwd met u geraakt. 
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      Dekkershoek heeft een uitgebreid assortiment dieren  

verzorgingsproducten Tegen scherpe prijzen !  Voor een mand of bot 

kunt u bij ons prima terecht. 
Zaden voor verschillende  vogels, zoals parkieten,  kanaries en  tropen.    

Maar ook voor  duiven hebben we alles in huis. 

Ook Uw kat en hond verdient de nodige zorg. Wij  helpen uw kat en hond  
die zorg te geven waar zij recht op hebben. Prima kattenbakkorrels, katten     
en hondenvoeding, mooie speeltjes enz.            

                    
                                      www.diertotaaldekkershoek.nl                                                  

http://www.diertotaaldekkershoek.nl/
http://3.bp.blogspot.com/-o3eXeLm9vFY/UReJD5h-skI/AAAAAAAAAKo/oU9pLfxTQ0o/s1600/302755_219201498214857_1553493244_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XCG2R-v9N90/UVS_YmOW3tI/AAAAAAAAA2s/P4SwUY6AlA0/s1600/Diertotaal.JPG
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Intensief en schimmel 

 

Intensief en schimmel zijn twee begrippen die in het begin alleen bij 

kanaries ter sprake kwam. Maar deze factoren komen bij steeds 

meer andere soorten vogels voor. 

Een intensieve vogel moet doorgekleurd zijn tot in de toppen van 

de veren. Dat is een standaard eis voor intensieve vogels. 

 

Bij schimmelvogels 

zijn de veren niet tot 

het einde van de 

toppen 

doorgekleurd. De 

schimmelverdeling 

moet mooi egaal 

over het hele 

lichaam verdeeld 

zijn. Er wordt van 

uitgegaan dat een 

intensieve vogel 

kleiner is dan een 

schimmelvogel. In principe lijkt dat zo, maar dat komt omdat de 

bevedering van een schimmel dikker en langer is.  

Om de maat van intensieve vogels op peil te houden wordt 

geadviseerd om intensief x matig schimmel te paren. En om een 

goed schimmel te kweken moet je schimmel x matig schimmel 

paren. Intensief x intensief is niet aan te raden omdat de 

bevedering dan dun en kort wordt en er kan dan de lethaalfactor 

optreden. En een vol schimmel x volschimmel vergroot de kans op 

lumps en de vogels hebben soms een veel te lange bevedering. 

 

De tentoonstelling. 

In het verleden werden er intensieve en schimmel vogels 

tentoongesteld, dat is een aantal jaren wat minder geweest, 

omdat de intensieve vogels hoger gewaardeerd werden. 

De laatste jaren zie je toch weer wat meer schimmel vogels op de 

tentoonstellingen verschijnen. 
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Ook bij postuurkanaries komen schimmelvogels vaker voor evenals 

bij andere soorten vogels. Als men roodfactorige vogels kweekt, 

dan moet men de jongen vanaf de geboorte kleurvoer geven. 

Behalve bij mozaïeken die krijgen pas na 6/7 weken kleurvoer. Dat 

geldt ook voor geelfactorige vogels, daar is een kleurstimulerend 

middel voor verkrijgbaar, maar houd je altijd aan de dosering die 

op de verpakking staat, want overdosering kan vervelende 

gevolgen hebben. 

 

Tot zover intensief en schimmel  

 Wim Stoop 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

               Prettige Kerstdagen en een 

     voorspoedig 2022.Ook voor de kweek. 

4 januari Vergadering  

Het Bestuur 
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Kanariepokken of Hapziekte 

 

Als je daar als vogelliefhebber te maken krijgt is dat een grote 

frustratie. Je hele vogelbestand kan daardoor geraakt worden. Als 

je het ontdekt is het eigenlijk al te laat, er zijn twee varianten. Bij de 

eerste variant zie je een soort wratjes rond de snavel. Bij de tweede 

variant heeft de vogel last van keel, luchtpijp en longen en lijkt naar 

lucht te happen. 

Het is nu snel handelen, alle vogels die besmet zijn zo snel mogelijk 

afmaken om verdere verspreiding te voorkomen. Alle nog levende 

vogels die - op het eerste gezicht – nog gezond zijn, apart zetten en 

enten met Poulvac P canary verkrijgbaar bij de dierenarts.           

Hoe ontstaat nou kanariepakken, het wordt overgedragen door 

muggen. Ook mijten kunnen de oorzaak zijn. Hoe voorkom je dat 

ongedierte in je vogelverblijf terechtkomen. Allereerst als je 

openstaande ramen hebt, zorg dan dat er horren voorzitten met 

muggengaas. Verder houd je de hokken en vluchten goed schoon 

en ongedierte vrij. Als je nieuwe vogels aankoopt houdt die dan 

een paar weken in quarantaine.  Om al die ellende te voorkomen 

zou je ieder jaar zo eind juni de 

kanaries en andere vinkachtige 

in moeten enten. 

 

De entstof bestaat uit 2 flesjes 

één met een vries gedroogde 

entstof en één met de entstof 

zelf en een dubbele naald. De 

enting moet plaats vinden in het 

vlies van de vleugel, ongeveer 

twee weken na de enting heeft de vogel voldoende weerstand 

opgebouwd tegen de pokken. Op de plaats waar geënt is zal na 

een week een klein bultje waarneembaar zijn. De entstof moet 

gekoeld bewaard worden, eenmaal geopend moet ze ook 

gebruikt worden... na de enting de eerste twee weken geen 

badwater geven. Lees goed de aanwijzingen voor gebruik. 
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Je moet wel met zijn tweeën zijn om de vogel te enten. De één 

houdt de vogel vast en spreid de vleugel, de ander doet de enting. 

De naald gaat in de entstof en prikt hem door het vleugelvlies. 

 

Wat te doen na de enting. Steeds je handen wassen en nooit 

entstof bewaren voor volgend jaar. Als maar een beperkt aantal 

vogels hebt probeer dan met meerdere vogelliefhebbers gebruik te 

maken van de entstof. 

 

 

Tot  zover Kanariepokken of Hapziekte, 

Veel succes, 

Wim Stoop 
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Het kweek seizoen is in aantocht 

 

Al hoewel, sommige kwekers  zijn al volop bezig, hebben al eieren 

of jongen. Het is belangrijk om de voorbereidingen zorgvuldig op te 

bouwen. De kwekers die met kunstlicht werken moeten ongeveer 

acht weken voor de vogels de kweekkooi ingaan, het licht op gaan 

voeren. Je zet de tijdklok op tien uur licht en doet er elke week een 

kwartier bij. Na acht weken zit men dan op veertien uur licht, zodra 

de poppen de broedkooi ingaan doe je nog twee weken, twee 

maal een kwartier er bij. Zodat je op vijftien uur licht zit.  

 

Ook de voeding is belangrijk die moet aangepast worden met 

vitamine D en E, deze zijn belangrijk voor de bevruchting. Je kunt 

vitamine E geven - door bijvoorbeeld – wat gebroken gepelde 

haver en daarover wat tarwekiemolie te gieten en even in laten 

trekken. Ook wat gekiemd zaad tijdens de voorbereiding is een 

goed middel, niet tijdens de kweek geven, dan heb je kans op 

dunne ontlasting. 

Het eivoer is ook belangrijk, je begint met een klein beetje en voert 

dat iedere week wat op. Als de pop zit te broeden is het beter 

geen eivoer te geven. 

Belangrijk is ook het water, doe eenmaal per week een theelepeltje 

citroenzuur op 1 liter water, dat is goed voor de darmflora. Vergeet 

ook het vogelgrit niet, voor het vermalen van het zaad en de 

kalkvorming voor de eischaal. Wat ook belangrijk is, is het 

badwater, geef dat twee maal per week is ook goed voor de 

bevedering.  

 

Als de vogels eieren hebben is het belangrijk om het vocht gehalte 

in de kweekruimte in de gaten te houden. Houd ze zo tussen         

60-70 %, dan drogen de eieren niet uit. 

 

Tot zover de voorbereiding op de kweek. 

Succes met de kweek, 

 

Wim Stoop 
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                        DE TECHNISCHE COMMISSIE                 
 

  KLEURKANARIES   Dhr. en mevr. Stoop 

  VORM-POSTUUR   Den Haag       
     Tel: 070-3461831  
 

 TROPEN    De heer M.J.v.d.Hut 
 PARKIETEN    Den Haag     

                                                           Tel: 0642373514 
 

ZANGKANARIES    Geen 

WILDZANG     Geen 
 

De technische commissie is bedoeld voor algemene voorlichting en 

eventuele hulp als U denkt problemen te hebben met uw vogels.         

Bel niet TC leden onder etenstijd.   

Deze T.C. leden zijn ook meestal op de vergaderingen aanwezig. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
  

 GEZOCHT MET UW MEDEWERKING IN HET VINDEN               

VAN  ADVERTEERDERS VOOR ONS   MAANDBLAD 
  

 Kwart pagina  15 euro          Halve pagina  30  euro  

 Hele pagina  50 euro per jaar  

 inclusief  TT  CATALOGUS 

           = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

Wie maakt digitale foto’s van zijn vogels, kweekruimte en volière en  
schenk deze aan de  vereniging. Dan maken wij er een avondvullend 
vergadering van op een groot scherm  

             

          (MIJN KWEEK EN BIJ DE KWEKER THUIS)  

            = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
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                     VOGELVERENIGING  LUSCINIA 

 

 

 

 

 

 

Kanaries, Tropische vogels, Eivoeders 

Kleine en Grote parkieten zaden 

En vele andere dierbenodigdheden 

 
 

 

  


