Jaar : 2019
4e kwartaal

Lid Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Vogelvereniging “De Roerdomp”
De vogelvereniging “De Roerdomp” heeft tot doel:
a) Vogelliefhebbers in de vereniging op te nemen.
b) Het bevorderen vogels te houden.
c) Het bevorderen van de kennis van de te houden vogels.
“De Roerdomp” heeft haar zetel te Zeewolde.
Voorzitter:

Martin de Vos
Tweelingen 57
3893 DX Zeewolde
tel. 036-5223647
mdevos63@xs4all.nl

Secretaris:

Vacant.
Waarneming door voorzitter en penningmeester.

Penningmeester:

André Blok
Pauwoog 5
3892 EK Zeewolde
tel. 06-55995500
andreblok5@gmail.com

Bestuurslid:

Henri Stouwdam
Almereweg 69
3891 ZN Zeewolde
tel. 036-5222510
henristouwdam@gmail.com

Bestuurslid:

Gerard van Wee
Windbaan 119
3893 CG Zeewolde
tel. 036-5221291
g.g.van.wee@hetnet.nl

Bestuurslid:

Marcel Nieuwenhuis
Creilerpad 13
8312 PP Creil
info@mn-totaal.nl

Ringencommissaris :
Materialencommissie :

Henri Stouwdam.
Henri Stouwdam

Verenigingsblad

Martin de Vos

:

tel. 06-52026832

“De Roerdomp” is notarieel opgericht op 13 april 1989 en staat ingeschreven in het
verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 40656114.
“De Roerdomp” is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers,
onder nummer Z13.
Het aanmelden en opzeggen van het lidmaatmaatschap bij “De Roerdomp” gaat via de
secretaris van de vereniging.
Bankrelatie: Regiobank, Rekeningnummer NL80 RBRB 0850 2979 74,
tnv. Vogelvereniging De Roerdomp.
Webadres: www.vvderoerdomp.nl

E-mailadres : deroerdomp@hotmail.nl

Vogelvereniging
De Roerdomp
Zeewolde
Zeewolde, december 2019,
Beste vogelliefhebbers,
Het was een memorabel jaar voor onze vereniging. De Roerdomp bestond dit jaar alweer 30
jaar en dat hebben we gevierd. In september hebben we een leuke barbecue gehouden en ter
ere van ons 3e decennium hebben we dit jaar ook nog de SuyderSeeSjoow georganiseerd. We
hebben het allemaal kunnen meemaken.
Aan belangstelling hadden we in de Welkoop niet te klagen en ook de plaatselijke kranten
hebben nog leuke stukjes geschreven. Ook hebben we nog twee nieuwe leden kunnen
inschrijven bij onze vereniging. Mevrouw Wallenburg en de heer Ruiter, liefhebbers van
kanaries en tropische vogels, welkom bij de club. We hopen jullie vaak te mogen ontmoeten.
De inzenders (uit de gehele polder) aan de SuyderSeeSjoow konden toch maar weer vele
fraaie vogels in alle soorten en maten inbrengen. Van begin tot het eind was alles geregeld en
ook dit jaar weer gehouden in de Welkoop te Zeewolde. In dit blad staan alle prijswinnaars
nogmaals genoemd, maar speciaal wil ik noemen de winnaar van onze wisseltrofee; Gerard
van Wee, Proficiat. Op de prijsuitreiking op dinsdagavond 7 januari 2020 worden alle prijzen
uitgereikt. Iedereen is welkom, de uitnodiging voor deze avond zit ook in dit blad.
Maar niet alleen bij onze SuyderSeeSjoow werden prijzen gewonnen. Ook bij de recent
gehouden districtsshow in Soest werden prijzen weggehaald door leden van De Roerdomp.
André Blok, Henri Stouwdam en Gerard van Wee hebben het visitekaartje van de Roerdomp
afgegeven en kwamen thuis met Goud, Zilver en Brons voor hun vogels. Goed gedaan!!!!
Wat kunt u verder lezen in dit clubblad?
➢
➢
➢
➢

De uitnodiging voor onze bijeenkomst op dinsdag 07 januari 2020,
De prijswinnaars van de SuyderSeeSjoow 2019,
Promotie voor de landelijke show Vogel 2020 in Zwolle,
Een stukje over papegaaienziekte.

Ik hoop u weer een plezier te doen met wat leesvoer en wellicht krijgt u inspiratie om uw
vogelverhaal op papier te zetten en naar mij te mailen voor een volgend clubblad. Misschien
kunt u een verslagje maken van uw bezoek aan de show in Zwolle?
Ik sluit af namens het gehele bestuur iedereen gezondheid en geluk toe te wensen in het
nieuwe jaar met uiteraard veel plezier met de vogels in en rond het huis.
Martin de Vos
Voorzitter

Voor de leden en partners
Voor de feestelijke prijsuitreiking en gezellige avond op
Dinsdag 7 januari 2020
Op deze avond worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de
SuyderSeeSjoow 2019.
Uiteraard spelen we weer een paar rondjes BINGO, dus neem uw
gevulde portemonnee en een pen mee.

Ook als u niet in de prijzen bent gevallen, zien we u graag !
Komt dus allen op:

Dinsdagavond 7 januari 2020 om 20:00 uur naar De Roode schuur
Zeewolde.
Hapje en drankje zijn voor kosten van de vereniging.
Deze avond wordt gehouden in de Roode
Schuur. Dit is het houten gebouw van de
IVN aan de Dasselaarweg 29, tussen de
begraafplaats en de afslag Eikenlaan.
Vogelvereniging
De Roerdomp
Zeewolde

Papegaaienziekte gevaarlijk voor de mens
19 december 2019 NBvV

In het oosten van Nederland zijn een aantal mensen ziek geworden door de
Papegaaienziekte (psittacosis). Deze ziekte is van dier op mens overdraagbaar
via het inademen van het stof van de ontlasting.
De symptomen lijken vaak op een griepje, maar zijn veel ernstiger en kunnen
uiteindelijk een longontsteking veroorzaken.
Papegaaienziekte is goed te behandelen, maar veel artsen weten niet van het
bestaan. Wanneer u ziek wordt en een arts inschakelt, vertel dan dat u in contact
met vogels bent geweest.
Voor bezitters van vogels, maar met name parkietachtigen, is het verstandig om
de hygiene goed in de gaten te houden en bij het schoonmaken van de
vogelverblijven de bodem eerst nat te spuiten en vervolgens te reinigen. Een
mondkapjes is dan zeer aan te bevelen.
GGD Gelderland doet momenteel onderzoek naar de bron en inmiddels zijn alle
huisartsen geïnformeerd over deze besmetting.
GGD Gelderland is zeer te spreken hoe de NBvV dit naar de leden heeft
opgepakt en het heeft dan ook geen gevolgen voor beurzen of tentoonstellingen.

Nederlands Kampioenschap Vogel 2020
Vogel 2020 moet een aantrekkelijk familiedagje worden zo midden in de Kerstvakantie. Om
dit te bereiken doen we er alles aan om er een aantrekkelijke show van te maken, maar ook
betaalbaar. Zo bieden we een sterk gereduceerd tarief aan voor families en is er op vertoon
van een entreekaartje van Vogel 50% korting te verkrijgen bij het IJsbeeldenfestival.
Andersom krijgen bezoekers van dit festijn 50% korting bij bezoek van Vogel.
Een extra stimulans om met het hele gezin te komen. Voor de jongere bezoekers is er elders
ik de IJsselhal een gratis kermis gedurende de vier showdagen.
De IJsselhal worden tijdens de showdagen omgetoverd tot een Planet Ice Playground met
aankleding in winterse sferen en een echt Space Café. Speciaal voor kinderen wordt er een
gratis Space Kermis gecreëerd met een Ice-Rollercoaster, Bots-Ufo’s en andere
kermisattracties.
Tijdens het NK rijdt er dagelijks een gratis Amerikaanse schoolbus rond in Zwolle, genaamd
de Zwolle Express. Deze stijlvolle bus brengt bezoekers van de IJsselhallen gratis vanaf het
station naar de IJsselhallen, daarna rijdt de Zwolle Express gratis naar het centrum waar u
ook kunt uitstappen. De Zwolle Express rijdt in de kerstvakantie elke dag van 10.00 uur tot
17.00 uur.
(Bron: https://www.nbvv.nl)

SuyderSeeSjoow 2019
PRIJSWINNAARS
Hoofdgroep

Inzender

KANARIES
Kampioen
G.G. van Wee
2e prijs
G.G. van Wee
3e prijs
G.G. van Wee
TROPISCHE VOGELS
Kampioen
A.D. Blok
2e prijs
J.J.A. de Klerk
e
3 prijs
G. van Vaneveld
EUROPESE CULTUURVOGELS
Kampioen
W. Ruiter
2e prijs
A.D. Blok
e
3 prijs
A.D. Blok
ALLE KROMSNAVELS
Kampioen
H. Stouwdam
2e prijs
J. de Lange
3e prijs
F. Konings
STELLEN
Kampioen
A.D. Blok
e
2 prijs
A.D. Blok
3e prijs
A.D. Blok
OPEN KLASSE
Kampioen
A.D. Blok
e
2 prijs
W. Ruiter
3e prijs
H. Stouwdam

Kooinr.

Punten

11
23
13

94
93
92

BM

72
63
98

93
92
91

BM

107
102
108

93
92
91

BM

181
141
160

93
92
91

BK

76/77
67/68
104/105

185
184
183

BM

193
44
176

SUYDERSEESJOOW WISSELBEKER (beste 5 EK van 3 inzenders)
Kampioen
De Roerdomp
(462 + 461 + 455)
2e prijs
VIOS
(452 + 451 + 451)
BESTE DERBY DE ROERDOMP
A.D. Blok (kooi 72) en W. Ruiter (kooi 107)
DE ROERDOMP WISSELBEKER (beste EK De Roerdomp)
G.G. van Wee
11
BESTE KWEKER SUYDERSEESJOOW 2019 (optelling beste 5 EK)
A.D. Blok

93
92
91

1378
1353
93
94
462

