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VAN HET BESTUUR 
 

In onze laatste nieuwsbrief van mei 2021 hadden wij nog het volste vertrouwen dat de tentoonstelling 
in de maand november 2021 nog gewoon doorgang kon vinden. 
Het bestuur had alles geregeld. De keurmeesters waren benaderd, de advertenties waren opgehaald en 
onze dames, Nel en Gerrie, hadden weer het vuur uit hun schoenen gelopen om de tombola van 
prijzen te voorzien. Onze inzenders hadden hun vogels al weken van tevoren opgekooid om hun vogels 
zo goed mogelijk voor de komende tentoonstelling af te richten 
Plotseling krijgen wij dan een bericht uit Den Haag dat er weer nieuwe maatregelen zijn genomen 
vanwege de voortwoekerende Corona. 
De gedachte was toch dat iedereen gevaccineerd is en dan krijgen wij dit nu weer op ons bord. 
Het bestuur zat toen met de handen in het haar. Wat moeten wij doen? 
Toen duidelijk werd dat het ST. Joseph-gebouw slechts tot acht uur in de avond beschikbaar was, 
had het bestuur met pijn in het hart geen andere mogelijkheid om de tentoonstelling niet door 
te laten gaan met alle consequenties van dien. 
Keurmeesters dienden afgezegd te worden, leden en adverteerders moesten benaderd worden. 
Wat echter wel weer in deze situatie positief is, dat heel veel mensen bereid zijn met ons mee te denken. 
De adverteerders zeiden: “laat dat geld van die advertentie maar zitten, volgende jaar beter” 
Bovendien was het opzeggen van de keurmeesters en St Joseph was ook geen probleem. 
Misschien heeft u het ook al gelezen in het blad, Onze Vogels, maar ook de show van de 
NBvV, Vogel 2022, gaat niet door.  
Volgens de NBvV zijn de beperkingen, die het coronavirus ons opleggen te groot om dit evenement te 
organiseren. Men verwacht dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel gezien  
onverantwoord zal zijn. 
Het bestuur vindt het jammer dat wij het afgelopen jaar weinig positieve dingen kunnen 
melden. Het coronavirus heeft niet bijgedragen aan de groei van onze vereniging en aan de bloei 
van onze vogelsport. 
De natuur bedacht corona. Het is alsof de aarde ons iets probeert te zeggen dat wij niet op deze 
wijze van consumeren kunnen doorgaan.  
Dat de natuur steeds belangrijker wordt, kan mogelijk weer ten gunste zijn voor onze vogelsport. 
Het bestuur blijft vertrouwen houden in de toekomst en gaat gewoon door met het organiseren  
van onze activiteiten. 
Activiteiten, waar wij elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen praten over het wel en wee  
van onze vogels. 
Het jaar 2021 was voor onze vereniging een jaar om snel te vergeten en laten wij vooral uitkijken 
naar de toekomst, waarin wij onze hobby met zijn allen samen weer kunnen beleven. 
 
Het bestuur hoopt dat  iedereen prettige kerstdagen heeft gehad en wenst iedereen een gezond en gelukkig 
2022. En wij spreken de hoop uit dat iedereen nog meer plezier mag beleven aan onze gevleugelde vrienden en 
van het gezellig samenzijn in onze vereniging. 
 
Namens het bestuur. 
 
 
L. Bocxe, voorzitter 
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Vogel 2022 

 
Onderstaand bericht van de NBVV; 
 
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 
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(Gewijzigde) Agenda 2022 
 

3e Ringenbestelronde 2022                            7 januari 2022 
4e Ringenbestelronde 2022                            21 maart 2022 
Algemene Ledenvergadering                         21 maart 2022 
BBQ                                                               27 juli 2022 
Lezing                                                            4 oktober 2022 
Inschrijving vogeltentoonstelling 2022         17 oktober 2022 
Inzenden vogeltentoonstelling 2022              16 november 2022 
Tentoonstelling 2022                                     17 november 2022 
Tentoonstelling 2022                                     18 november 2022 
Tentoonstelling 2022                                     13 november 2022 
 

Agenda 2023 
 

Nieuwjaarsreceptie                                        6 januari 2023 
Inschrijving vogeltentoonstelling 2022         9 oktober 2022 
Inzenden vogeltentoonstelling 2022              8 november 2022 
Tentoonstelling 2022                                     9 november 2022 
Tentoonstelling 2022                                     10 november 2022 
Tentoonstelling 2022                                     11 november 2022 
 
 

 
 

Ringen bestellen vanaf 2023 
 

Met ingang van broedjaar 2023 (de ringen die je voor 2023 nodig hebt) zal de bestelprocedure vanuit de bond 
worden aangepast. Het bondsbureau heeft namelijk besloten om per 1 april zelf geen ringen productie meer te 
doen, dit zal worden uitbesteed. Tevens zal de bestelwijze wijzigen. Het bondsbestuur zal alle kwekers in de 
gelegenheid stellen om rechtstreeks bij de bond te bestellen, buiten de ringencommisarissen om. Ook zal de 
bond afstappen van de bestelrondes. De ringen voor broedjaar 2023 zullen sowieso niet eerder worden 
uitgeleverd dan 1 oktober. De ringencommissaris krijgt vanaf dan meer een adviserende rol. Weet u de 
ringmaat niet? hulp nodig bij bestellen? Of andere vragen? Dan kunt u daar terecht. Dit zal wel op vaste tijden/ 
data gebeuren.  
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Vogels voeren, water geven en verzorgen in de winter 
 

Tijdens de donkere wintermaanden hebben de vogels minder tijd om op zoek te gaan achter voedsel. Nu het 
stukken kouder is hebben ze het nochtans echt broodnodig. Daarom is het aan te raden om een handje te helpen, 
zodat ze gezond en wel de strenge vrieskou kunnen trotseren. We kunnen de dieren helpen om hun vetreserve 
op peil te houden door energierijk voedsel aan te bieden. De vogels zullen dit ten zeerste waarderen en zelf 
kunnen we een hele winter lang genieten van de vele vogels die aan en af komen gevlogen.  
 
Het voederen kan starten vanaf het moment dat het begint te vriezen. Strooi het eten op de grond op open 
plaatsen dan lopen de vogels geen gevaar zelf te worden opgegeten door katten die op de loer zitten tussen de 
struiken. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een voederplank of een voederhuis / -buis die met een 
touw aan een tak vast hangt. Daar kunnen de katten enkel maar met veel smaak naar opkijken. Plaats de 
voederplank op een zonnige en windarme plaats, liefst daar waar U ze vanachter het vensterraam in het oog kan 
houden. Zorg ervoor dat er een afdakje boven de voederplank is, zodat het voeder niet nat wordt of verdwijnt 
onder een sneeuwbui. Verder is het ook niet interessant de voederplank dicht bij grote bomen, tuinhuisjes, 
pergola's,... te plaatsen waar katten kunnen afspringen. 
 
Tijdens deze koude periode hebben de vogels vooral nood aan energierijk voedsel dat veel koolhydraten bevat. 
Deze vinden we in grote percentages terug in zaden, vruchten en groenvoer. Vogels hebben trouwens het 
vermogen om het teveel aan koolhydraten om te zetten in lichaamsvetten. Vet is eveneens een belangrijke 
energiebron voor vogels.  Vele keukenrestjes bevatten een hoog gehalte aan vet en zijn dan ook ideaal als 
vogelvoeder: kaas zonder plastiek randjes, ongezouten spek, cake, gebak,...   
Vetbollen of mezenbollen: vooral voor roodborstje, mezen, spreeuw, mussen,...  
Zelf vetbollen maken gaat gemakkelijk door een zadenmengeling uit de winkel te mixen met gesmolten 
frietvet. Het mengsel wordt in stenen bloempotten, duiventesten of lege melkkartons gegoten waarin het kan 
opstijven. Het hard geworden vetmengsel kan gemakkelijk uit de potten,... door deze even in een bak met warm 
water te houden. 
Fruit: overrijp fruit valt vooral in de smaak bij spreeuwen, merels, roodborstjes en lijsters.  
Granenmengeling: liefst een mengsel voor vogels met veel zonnebloempitten en oliehoudende zaden.  
Ongebrande pinda's: in netjes of op draad rijgen  
 
Te veel voedsel geven kan ertoe leiden dat het eten met uitwerpselen wordt bevuild. Dat werkt ziektes in de 
hand en trekt ‘s nachts muizen en ratten aan. Een teveel aan boter zal werken als laxeermiddel. 
Probeer zout in het voedsel of water steeds te voorkomen. Ongekookte rijst zal in de vogelmaag gaan 
opzwellen. 
 

 


