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Beste vogelvrienden,  
 
De zomer is alweer bijna afgelopen, de rustperiode bij de vogelclub ook.  
We bevinden ons nog steeds in onzekere tijden, maar de ledenvergadering van september kan gelukkig 
doorgaan.  
Er zullen wel een paar vogelclub gerelateerde onderwerpen aan de orde komen, maar de nadruk zal zeker 
liggen op het samenkomen na best een lange tijd, waarin dit niet mogelijk was. Hopelijk wordt het een druk 
bezochte avond waar we elkaar weer kunnen ontmoeten in een gezellige atmosfeer.  
Zeker voor nieuwe leden die onze club nog niet bezocht hebben, is het een uitgelezen moment om kennis 
te maken met de club en zijn leden. 
 
De tentoonstelling, begin november, komt nu steeds dichterbij.  
Ons bestuur is er al mee bezig, duidelijk is dat er nog veel zaken ingevuld moeten worden.  
Daarin doen we een beroep op ieder lid om samen de show tot een succes te maken, vele handen maken 
licht werk.  
 
Afgelopen zomer waren er geen of weinig vogelgebeurtenissen. 
Ik heb geloof ik een of twee vogelbeurzen voorbij zien komen op Facebook.  
Je eigen vogels hebben natuurlijk gewoon hun verzorging nodig.  
Zelf heb ik vogels geselecteerd en een deel verkocht om zo weer ruimte te hebben voor de volgende 
kweekperiode.  
Ook heb ik mijn hele vogelhok een grote schoonmaakbeurt gegeven.  
Tijdens de schoonmaak heb ik geen enkel spoor van bloedluis kunnen ontdekken, ik gebruik nu Exzolt en 
het lijkt te werken.  
Tijdens de kweek, oktober tot maart, heb ik ook geen enkele bloedluis ontdekt.  
De kweek verloopt dan veel rustiger en veiliger zonder deze vampiers.  
De zomer is voor mijn vogels rustig verlopen, het was ook lang niet zo warm als vorig jaar.  
Op dit moment zitten er weer wat in de rui, dus deze zullen ten tijde van onze tentoonstelling er wel weer 
mooi bijzitten.  
 
Verder hoop ik dat jullie de zomer veilig en in goede gezondheid doorgekomen zijn, hetzelfde geldt 
natuurlijk ook voor jullie vogels.  
Op maandag 20 september is onze ledenvergadering. Iedereen is van harte welkom.  
Hopelijk wordt het lekker druk en gezellig. Kortom een goed begin voor onze vogelclub in het nieuwe 
seizoen.  
Heel graag tot ziens en anders tot horens,  
 
Arthur Keizer.  
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Programma 2021 
 
Omdat we langzamerhand toch weer enkele activiteiten gaan doen, willen wij graag dat u deze datums in 
uw agenda vrijhoud. 
Natuurlijk alles nog steeds onder corona voorbehoud, maar zonder tegenbericht gaan deze activiteiten 
door. 
 
De 3e maandag van september willen wij een jaarvergadering houden. 
Wel flink aangepast. 
Voor de pauze enige mededelingen en een bestuursverkiezing. 
Aftredend zijn dit jaar: Penningmeester:  Martin van Geel - Herkiesbaar 
    2e Voorzitter:   Paul Meijer – Niet Herkiesbaar 
 
Paul heeft te kennen gegeven dat hij door zijn drukke werkzaamheden + korfbal coach + het tuinieren te 
weinig tijd meer heeft om de functie van 2e voorzitterschap te combineren. 
Tevens heeft Paul ook al zijn vogels opgeruimd. 
Paul heeft wel aangegeven lid te blijven en zich te blijven inzetten voor de club. 
 
Er is dus binnen het bestuur een functie vacant. 
Wanneer u interesse heeft kunt u dat kenbaar maken aan het secretariaat. 
 
In de pauze wordt er een kascontrole gedaan. 
 
Na de pauze, doen we een verlate nieuwjaarsreceptie. 
Gewoon weer eens gezellig babbelen. 
Hapjes en drankjes zijn voor kosten van de club. 
En zoals de voorzitter al memoreerde, een uitgelezen kans voor nieuwe 
leden om kennis te maken met uw nieuwe club en de andere leden. 
 
Datum jaarvergadering/receptie is Maandag 20 september 2021 aanvang 19:30 
 
In oktober gaan we de show al voorbereiden, dan houden we een ledenvergadering  en deze is dan direct 
de sluiting inschrijving show. 
 
Datum ledenvergadering/tevens sluiting van de inschrijving voor de show is dan: 
maandag 18 oktober 2021 aanvang 19:30 
 
En dan de eerste week van November onze vogelshow: 
Donderdag 4 november 2021 opbouwen en inbrengen tot 21:30 
Vrijdag 5 november 2021 keuren vanaf 8:30 
Vrijdagavond 5 november 2021 opening show, zaal open vanaf 20:00 
Zaterdag 6 november zaal open van 10:00 tot 22:00 
Zondag 7 november zaal open vanaf 10:00 tot 16:30 
Zondag 7 november afhalen vogels vanaf 16:30 
 
Of en hoe we nog wat organiseren na de show laten we u zo snel mogelijk weten. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van de penningmeester: 
 
Ons gironummer is IBAN NL27 INGB 0009387194 t.n.v. Vogels en Vriendschap.  
De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden. 
Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken. 

 

 

 
Van de Ringencommissaris 



 

 
Voor de Nieuwe 2022 ringenbestelling 2e ronde van 15 december (seizoen 2022 Kleur bruin ) is het 
noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 26 sept 2021 bij mij binnen is samen met de betaling 
hiervan.   
Op 1 april werd de site  van de NBvV aangepast voor de bestellingen van de nieuwe bruine ringen 2022. U 
kunt in het maandblad “Onze Vogels” editie maart op bladzijde 20 t/m 23 lezen. 
 
Ringen voor 2021 zijn uitsluitend nog te bestellen via een spoedbestelling en hiervoor gelden extra kosten 
voor bij de NBvV.  
Nieuwe leden, die die hiervoor langer dan 3 jaar geen lid zijn geweest bij de NBvV betalen bij hun eerste 
bestelling geen extra kosten, mits ze binnen 3 maanden hun bestelling doen. 
 
Diverse ringmaten op het aanvraagformulier invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult.  
U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handiger om door 
te nummeren voor uw eigen administratie op de computer, want de meeste programma’s herkennen 
dubbele ringnummers niet. 
 
Ook moet u er op letten als u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander 
formulier moet doen. 
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf (werd ook op 1 april aangepast). 
 
Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct 
overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling direct met de ringbestelling bij de 
penningmeester binnen is.  De betaling gaat via de penningmeester, IBAN  NL 27 INGB 0009 3871 94 
t.n.v. Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer en naam. Betaal direct, 
want de ringbestelling gaat de deur uit als de betaling binnen is. (De betaling is 100% voor de NBvV, dus 
het is puur een service van Vogels en Vriendschap). 
 
De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober bij mij binnen van de bond. 
Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus 
zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en  versturen naar Aad Bresser 
aad.bresser1@gmail.com   
 
Voor de mensen die geen internet gebruiken, 
Deze moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daarbij kan helpen. 
 
Bestelperiode                                                 uitlevering: 
1 april      – 13 mei (reeds gesloten)              1 oktober 
16 mei     – 26 september uiterlijk                             15 december 
1 oktober – 26 januari uiterlijk                                    1 april 
1 februari – 26 maart uiterlijk                                    15 mei 
 

Groetjes,  

Aad Bresser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos de Rover stelt zich voor 
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Onderstaand artikel heeft Jos geschreven voor zijn club Vogelvreugd, waar hij tevens voorzitter van is. 
Ook wij mochten dit in onze maandbrief plaatsten. 
 
Vogelpraat in coronatijd !!! 
 
Hoe komt het dat je vogels bent gaan houden ? 
Dit was een vraag die onze secretaris stelde om wat contacten binnen de leden van de vereniging te 
krijgen, want club Vogelvreugd kan door de corona ook niets. 
Geen vergaderingen, geen show, geen lezingen en het is al heel moeilijk om bij een andere kweker in zijn 
vogelhok te komen. 
We hopen allemaal dat het snel weer anders gaat worden. 
 
Mijn eerste vogeltje dat ik van mijn ouders kreeg toen ik 8 jaar was,  
was een jong tam grasparkietje in een kooitje en dat beestje mocht  
los in de woonkamer vliegen. 
Het was  een heel mak vogeltje, ik weet nog dat ie bij mijn opa op de rand  
van zijn brilmontuur ging zitten en dan de haren uit diens hoofd trok. 
Ik hoor nu al leden zeggen: goh, heb jij ook nog normale vogels gehad. 
 
In 1964 ging ons gezin verhuizen en op een gegeven moment ging  
mijn vader - met mijn hulp????- een vogelhok bouwen. 
Eerst een binnenhok achterin de schuur en toen een buitenvlucht,  
het was een mooi hok. 
Bij ons in de buurt woonde Jan de Jong, sommige ouderen  
kenden hem wel, die verkocht vogels en voer en grote verhalen. 
Daar kocht mijn vader vogels zoals: zebravinken, bandvinken,  
Japanse meeuwen, Mozambique sijsjes en een koppeltje  
dwergkwartels voor op de grond. 
Toen ik wat groter was ging ik daar wel eens helpen en dan kreeg ik wel  
eens een vogeltje. 
Mijn vader was vrachtwagenchauffeur en daarom zorgde mijn moeder  
voor de vogels, maar dat ging ik steeds meer overnemen. 
Dus toen had ik tropische vogels. 
 
Een collega van mijn vader, Pieter den Breejen -is nog steeds lid van onze vereniging-, kwam wel eens bij 
ons en die kweekte kleurkanaries in de kleuren goudagaat en goudisabel. 
Omdat dat echte vogels moesten zijn heeft hij mij aan een paar koppeltjes geholpen, maar dan moest ik -
geloof ik- wel lid worden van Vogelvreugd. 
Zo werd ik jeugdlid in Januari 1970 en was ik  ongeveer in 1972 al penningmeester.  
De oudjes dachten dat ik dat wel kon, omdat ik op een hogere school zat en handelsrekenen in mijn pakket 
had en dat ik pas 16 was gaf niets. 
Ik weet nog dat ik voor de 1e keer een kanarie in mocht sturen op de Districtstentoonstelling in Dordrecht. 
De beste vogels op onze onderlinge show werden door de topkwekers uitgezocht en omdat die van mij niet 
echt slecht was, mocht ie ook mee. 
Dat vogeltje won geen prijs, maar haalde wel 90 punten en dat was goed voor het klassement van de 
vereniging volgens Bram Heyting, dus ik was ook blij. 
In die periode ben ik ook nog ringen commissaris geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ik ben in 1977 gestopt met vogels houden, omdat ik samen met mijn vader een garagebedrijf begon en in 
1978 ben ik met mijn vrouw getrouwd. 
Dus het was druk, er ontstond een gezin en er was gewoon geen tijd voor vogels, wel ben ik al die jaren 
gewoon lid gebleven. 
 
Na een drukke tijd, komt toch dat vogelgevoel weer boven en begon het weer te kriebelen. Bij iedereen die 
in zijn jeugd vogels gehad heeft, komt dat terug volgens mij. 
Ik woonde bij mijn werk en kreeg weer wat meer tijd. 
Na een verbouwing onder in ons dijkhuis, vloer gestort, wanden betegeld, licht aangelegd en vogelhokken 
gemaakt en daarna een buiten volière. 
Daar was ik mee bezig en toen kwam er een klant van onze garage aan en die kwam kijken en zei: ben jij 
een vogelhok aan het bouwen. 
Allemaal verteld dat ik al jaren vogels gehad had en daar weer mee wilde beginnen, maar ik had nog geen 
vogels op dat moment. 
Ik heb postuurkanaries -Borders- en daar wil ik jou wel mee helpen, ik had nog nooit van dat ras gehoord 
en dacht waarom niet. 
Het zijn kanaries, dus verkoop me maar een paar koppels, achteraf deed hij dat voor erg weinig geld. 
Hij bracht me 3 koppels en 3 kunststof broedkooien en het enige wat ik zei was: dat zijn bonte vogels, ik 
had geen idee hoe een border er uit moest zien. 
Ik heb ze nog steeds en Gerrit Veerman is mijn allerbeste vriend geworden, we zijn diverse keren naar 
Engeland geweest -het land van de Borders-, helaas is Gerrit 6 jaar geleden overleden en mis hem nog 
best veel, vooral als vriend. 
Vanaf 1992 ging ik ook weer naar vergaderingen van Vogelvreugd en als er een oudgediende weer 
binnenkomt, zit je zo weer in het bestuur. 
Het begon als ringencommissaris, leuk om weer te beginnen, want toen deden de knijpringen voor 
cultuurvogels hun intrede, wat een toestand was dat. 
Daarna ben ik ook nog penningmeester geweest en op een gegeven moment dachten ze, hij moet maar 
voorzitter worden en dat ben ik nog steeds, al heel lang. 
Ik ben nu al 51 jaar lid en hoop nog even mee te kunnen, maar een nieuwe jonge voorzitter is welkom, het 
zou toch mooi zijn als er wat meer jeugd kwam en iedereen koopt huisdieren in deze coronatijd.  
DENK EENS AAN VOGELS!!! 
Het is nu 12 Maart, heb nog lege broedkooien, maar alles is net als ieder jaar uitgesopt en met twee weken 
moeten mijn borders weer aan de gang. 
Vogels blijven boeien, daar kom je niet vanaf. 
 
Jos de Rover 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Schema bestuur roulatie. 
 
Bij één van onze laatste vergaderingen hebben we het er over gehad, maar eigenlijk nog nooit officieel 
vastgesteld. 
Alex de Graaf gaf in deze vergadering de tip om sowieso het dagelijks bestuur niet om de 2 jaar maar om 
de drie jaar te laten aftreden. 
Dit is toen met algemenen instemming goedgekeurd. 
Het schema ziet er nu als volgt uit: 
 
1e jaar (2020) Secretaris + Algemeen bestuurslid 1 + Algemeen bestuurslid 2 
2e jaar (2021) Penningmeester + 2e Voorzitter 
3e jaar (2022) Voorzitter + Ringencommissaris 
4e jaar (2023) Secretaris + Algemeen bestuurslid 1 + Algemeen bestuurslid 2 
5e jaar (2024) Penningmeester + 2e Voorzitter 
6e jaar (2025) Voorzitter + Ringencommissaris 
Et cetera 
 
 
 
 



 

 
Exzolt: 
 
Dit jaar hebben een aantal leden Exzolt gebruikt. 
Een middel dat onder andere door de firma Galluvet uit België geleverd wordt. 
 
Veel berichten die het bestuur ter ore komen zijn erg positief. 
Kwekers hebben geen luis meer gezien. 
Er zijn leden die weer andere liefhebbers hebben voorzien van Exzolt zodat ze een tweede fles van 50 ml 
hebben besteld. 
 
Wij willen van u weten of het bij iedereen goed bevalt. 
En we begrijpen dat niet iedereen een fles van 50 ml nodig heeft. 
Sla dan de handen ineen en bestel samen, dat scheelt onnodig hoge verzendkosten. 
Een fles van 50 ml kost nu € 120,00 inclusief 21% BTW en daar komt € 12,00 verzendkosten bij.   
 
Houd rekening met een kleine week dat het binnen is. 
 
Email adres en contact persoon van Galluvet is bij ons bekend. 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Agenda uitgestelde jaarvergadering 20 september 2021 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Financiële jaarverslag 
4. Bestuursverkiezing 
5. Kas controle 
6. Uitgestelde nieuwjaarsreceptie 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Toegang jaarvergadering 20 september 2021 
 
Wij hopen 20 september alle leden van onze club te zien, en er een leuke avond van te maken. 
Echter wij hebben wel het beheer van de zaal beloofd, ons te houden aan de dan geldende corona regels. 
Wij noteren die avond van iedereen de naam en het telefoonnummer. 
Verder hebben wij toegezegd dat wij er haast zeker van zijn dat ieder gevaccineerd is. 
Wij gaan er niet naar vragen, maar zorg wel dat u uw vaccinatie bewijs via de QR code of op papier bij u 
heeft. 
 
TOT MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021 
AANVANG 19:30 
LOCATIE: 
HUIS VAN DE WIJK IRENE 
OUDELANDSESTRAAT 75 
3073LJ - ROTTERDAM 


