
 



 



 
  

  



 

Alweer een jaar leven met corona. 

Wie vorig jaar mij verteld had dat we nu nog steeds in deze pandemie 

zullen zitten, had ik waarschijnlijk voor gek verklaard. Inmiddels zijn 

er al heel wat mensen mee besmet, ken ik ook wat mensen die het 

hebben of hebben gehad en hoor je ook nog al eens over mensen die 

het niet hebben gehaald. Zover ik weet zijn er geen leden aan corona 

overleden en diegenen die het hebben gehad, zijn er, zij het niet 

allemaal even makkelijk, toch weer van genezen. Laten we hopen dat 

het bij de meesten wegblijft en dat er snel genoeg ingeënt gaat worden, 

zodat we snel weer wat kunnen organiseren in ons gebouw.  

Gezien het besmettingsrisico, de leeftijd van veel leden, denk ik dat we  

als bestuur er wijs aan hebben gedaan om geen activiteiten en geen 

tentoonstelling te hebben gehouden. Wat dat betreft heb ik alleen maar 

begrip van onze leden gehoord. Natuurlijk hopen we in november weer  

gewoon  een normale tentoonstelling te houden. Volhouden dus.  

Vorig jaar maart hebben we onze XXL beurs en tevens laatste 

vogelbeurs gehouden. Wie had dat verwacht dat het allemaal zolang 

zal duren. Ik weet dat handelaars, voerhandelaar en sommigen leden 

bijna staan te trappelen om in ieder geval weer beurs te kunnen 

houden, maar ook wat de vogelbeurs betreft, is het even geduld aub. 

Aangezien we weinig nieuws hebben op het moment, is er ook  

besloten om pas nu in maart een clubblad uit te brengen en dan weer in 

mei. Hopelijk kunnen we in september weer normaal iedere maand 

met een clubblad komen. U moet opgevallen zijn dat binnen Kaag en 

Braassem het blad gedeeld wordt. Ik verdeel de clubbladen over een 

aantal leden die dat bij u bezorgen. Dat scheelt enorm veel portokosten 

en dat is weer mooi bespaard in een tijd dat er weinig inkomsten zijn. 

Ik wil dan ook Henry van Rijn, Dirk van Klink, Annie van Es, Frans 

Turk en Jos van de Meer bedanken dat zij ons blad willen delen en ook 

deze keer weer gedaan hebben en hopelijk nog een tijdje willen doen. 

Is misschien ook een mooie bezigheid in een tijd dat je verder niet veel 

kan.  

U weet dat u nog steeds op de tweede zaterdag van de maand voer kan  

afhalen, wat uiterlijk de donderdag ervoor besteld is bij Dik van de 

Aart. Langzaam maar zeker word er steeds meer gebruik van gemaakt. 

Ik weet zeker dat Dik, de medewerkers van de beurs, vogelhandelaren  

 



 

 

en ik, er zo gauw er een mogelijkheid is, weer klaar staan om beurs te 

houden en te organiseren, al wordt het van de zomer. 

Ik denk dat ieder wel begrijpt dat voor we weer een contactavond,  

kaartavond en andere activiteiten kunnen organiseren het 

waarschijnlijk wel september is. 

Misschien kunnen we eind augustus beginnen met de jaarvergadering. 

Tweede maandag van maart zou er een rayonvergadering zijn waar 

ook ter sprake komt of wij weer een rayonshow doen. Denk dat die wil 

er wel is, maar dat we de tweede maandag van september pas een 

vergadering hebben. Overigens kan ik ook mededelen dat onze 

districtsvoorzitter Kees Diepstraten is gestopt en wij als 

districtsbestuur nu met slechts 4 man verder gaan. Lex Kaptein is nu 

ad interim voorzitter. 

Als bestuur van de Diamantvink houden we de politiek en de corona-  

maatregelen en natuurlijk de besmettingen en risico’s nauwlettend in 

de gaten. Mocht er versoepeling komen, bijvoorbeeld kroegen open of 

terrassen open, zullen we met elkaar overleggen en eens kijken of we 

bijvoorbeeld in mei buiten nog iets kunnen doen voordat de vakantie 

(waar u waarschijnlijk ook niet ver in weg kan) begint. 

Ik kan alleen maar weer zeggen: Blijf gezond en houd nog een poosje 

vol. Het ziet er naar uit dat ouderen snel ingeënt worden, dus is er een 

klein lichtpuntje in een donkere tijd. In mei komt er weer een clubblad, 

weet ik misschien wat meer en u ook.  

 

Namens bestuur: Hopelijk snel tot in het clubgebouw als het eindelijk 

weer mogelijk is. 

Namens uw voorzitter Hans van Egmond.    

 

 

 

 

 

 



 

Adverteren in ons clubblad: 

Zoals u misschien wel weet kunt u adverteren bij v.v. “De 

Diamantvink”, in ons clubblad zijn 2 pagina’s ingericht voor 

ledenadvertenties. 

 

Het is weer bijna tijd om deze pagina’s te laten maken. 

Er zijn enkele plekken over deze keer. U kunt hier een 

ledenadvertentie plaatsen als u dat wilt. De kosten zijn € 5,- 

per jaar. U staat dan 9x in het clubblad en tevens in de 

tentoonstellingscatalogus. U kunt uw advertentie aanleveren 

bij de secretaris per post (p/a Schoener 16, 2377 DE, Oude 

Wetering), of per mail, secretaris@diamantvink.nl. 

 

Ook is er ruimte voor 1 of 2 grotere advertenties voor 

bedrijven.  

1 A5 pagina of 2 halve A5 pagina’s. De A5 pagina kost € 

150,- de 2 halve A5 pagina’s kosten dan € 75,- per stuk. 

Deze pagina is net als de ledenpagina in full collor. 

Ook deze advertertenties en eventuele vragen kunt u kwijt 

bij de secretaris / redactie. 

Wij hopen dat u eens in uw omgeving wilt kijken of er 

bedrijven geïnteresseerd zijn om te adverteren. 

Met deze advertenties hopen wij het clubblad te kunnen 

bekostigen. 

Namens het bestuur alvast bedankt voor uw deelname. 

Bas Droogh, redactie clubblad. 

 

 

 

 

 



 

Virussen en Bacteriën 

De laatste jaren zijn er vogelliefhebbers die sterfte hebben bij hun 

vogels. Vogelliefhebbers uit Mijdrecht en Hillegom  hebben door een 

virus en ondanks inschakeling van een dierenarts bijna al hun vogels 

verloren. 

Bij een volière zonder dak kunnen virussen door de buitenvogels de 

vogels erin besmetten.  

Ook zie je dat vogels uit het buitenland komen, Op een grote 

vogelmarkt in Zwolle komen veel buitenlandse liefhebbers.  

Door deze uitwisseling heb je kans dat virussen dat ook doen. 

Trekvogels brengen ook virussen mee. 

Voer en drink benodigdheden zorgen vaak voor verdere verspreiding  

van deze virussen, wassen met een schoonmaakmiddel, ja en ook 

chloor doden deze echt niet. 

Virussen kunnen soms door hoge tempraturen worden vernietigd, 

helaas je fonteinen en bakjes ook. 

Wij wassen onze hadden stuk met zeep en alcohol producten om het  

coronavirus niet te verspreiden. Helaas zijn deze middelen niet 

geschikt bij dieren. Handen wassen kennen ze niet. 

Voor dieren zijn enkele producten heel geschikt namelijk  

VIRKON s en een betrekkelijk nieuw product dat in Nederland niet 

beschikbaar is F10 sc. (wel bestelbaar via) 

Deze producten zijn niet schadelijk voor de dieren, 

Virkon s wordt door water gedaan en krijgt een rosé kleur en blijft 

langer goed zolang de kleur rosé er maar is. 

Je kunt de beide producten ook na schoonmaak inspuiten bij kooien en 

volières. Natuurlijk laten drogen voor beste resultaat. 

 

  

 

   Henry 



 



 



 

Weetjes  

Wist u ook dat….. onder de term ‘pluimvee’ de volgende 

soorten verstaan; kippen, ganzen, kalkoenen, parelhoenders, 

watervogels, fazanten, pauwen, kwartels, zwanen, 

struisvogels en emoes. Met de term ‘hobbypluimvee’ wordt 

bedoeld; ‘pluimvee dat niet op commerciële wijze voor vlees 

en eieren wordt gehouden’.  Bron: Levende haven. 

Wist u ook dat….. (vermoedelijk) de witte zebravink de 

eerste mutatie bij deze vogel is geweest? Dit wit exemplaar 

zou bij een zekere A. J. Woods uit Sydney zijn gekweekt in 

1921. De mutatie werd vastgelegd door een andere 

Australische liefhebber die luisterde naar de naam Lyons. 

Zeker is dat , nazaten hiervan naar Europa zijn gebracht. 

Wist u ook dat…..het dierendag was op 4 oktober? Het is de 

gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die 

volgens de legende met dieren kon pratenen voor de vogels 

predikte. 

Wist u ook dat….. vogels houden van zonnebaden? Vogels 

nemen een ‘zonnebad’ om hun verenkleed in conditie te 

houden. Door op het heetst van de dag in de zon te gaan 

zitten en de vleugels te spreiden wordt het voor de parasieten 

onbehaagelijk en verlaten ze het verenkleed! Slim gezien, is 

het niet? 

Deze wetenswaardigheden komen uit het vogel maandblad  

van de A.OB uit Belgie,   ‘de vogelwereld’.   Kijk in  Onze 

Vogels  voor abonnement. Kosten  € 37,- voor 11 

maandbladen.  

 

 

    Henry 

 



 

Uit de oude doos. 

Jaarverslag 1957 - 1958 

 

Op de eerste vergadering 58 komt het volgende verslag naar voren. 

In 1957 is er door de vereniging 9 x vergaderd op deze vergaderingen 

waren door elkaar 14 leden aanwezig. 

Met de officiële oprichting waren aanwezig den heer Noordzij  

voorzitter van onze Bond, en dhr Broekhuizen. 

25 Februari werd vergaderd in Cafe Otten als spreker trad op dhr.  

Broekhuizen op, deze spreker kwam eigenlijk luisteren naar de spreker 

dhr. P Sluis die door omstandigheden verhinderd was, aanwezig waren 

17 leden die een leerzame en gezellige avond hadden. 

De volgende vergadering was belegd op 11 Maart waar aanwezig was  

een spreker van P. Sluis Vogelvoederfabriek de 20 aanwezige leden 

hebben deze avond die met lichtbeelden was verrijkt veel gezien en 

gehoord. Die spreker die geheel belangloos kwam (reclame 

uitgezonderd) werd door het Bestuur met een mooie plant naar huis 

gestuurd wat zeer werd gewaardeerd. Hij beloofde inderdaad nog eens 

gaarne terug te komen.  

Op vrijdag 11 sep kwam wederom de heer Broekhuizen uit Alphen a d  

Rijn met lichtbeelden onze bijeenkomst opluisteren tevens werden 

enige vogels besproken en bekeken. 

De laatste vergadering voor onze eerste clubtentoonst. Was op  

maandag 9 Dec  Hier werd uitvoerig de plannen besproken voor de 

T.T.  De T.T. die op Zaterd 14 Dec te 6 uur werd geopend door de Ed 

achtbare heer Burgermeester is een goede succes geworden de vele 

voorbereidingen hiervoor die donderdag 12 en vrijdag 13 Dec al 

begonnen kon alleen slagen, als we eensgezind medewerken, dit is 

inderdaad zoo geweest. Alle die hiervoor hun vrije tijd gaven hartelijke 

dank. 

Het succes van de tentoonstelling uitten zich in sfeer, aankleding en 

opstelling er werden behoorlijke resultaten geboekt door de leden. De 

heer Broekhuizen die de keuring verrichten sprak veel waardering uit 

over het geheel. 

 



 

 

Ook de 300 bezoekers die tijdens deze twee dagen blijk van 

belangstelling gaf,  kreeg een zeer goede indruk van deze jonge 

Vereniging. Door de grote drukte bij het graveren werdt de 

prijsuitreiking iets verlaat hopende volgend jaar dit euvel te verhelpen 

werd op 10 Febr in cafe Otten de prijzen uitgereikt. 

De wisselbeker mooiste vogel ging naar de heer G v d Zwet 

De wisselbeker kanarie’s naar den heer Cor Oomen.  

Bondspr E.K. J M d Bruyn. 

 

Op deze laatste vergadering waren aanwezig 17 leden. 

Hopende dit jaar weer in de zelfde gezellige sfeer door te mogen gaan 

en zo mogelijk het leden aantal op te voeren wensen wij u veel succes 

met het Broedseizoen 1958 

 

Het Bestuur 

 

Secretaris       Voorzitter 

J.M. de Bruyn  G  van de Zwet 

 

 

Kas Commissie 1958   Juul Meyer 

    Piet de Jong 

 

 

 

 

 



    Henry 

 

Vergeet niet uw ringen te 

bestellen voor het kweek 

jaar 2021!!!! 

Dit kan nog tot en met 21 

maart 2021. 4e ronde, 

levering uiterlijk 15 mei. 

Na 1 april worden ringenbestellingen 

voor kweekjaar 2021 spoedbestellingen.  

  

  U kunt ook uw bestelling mailen of per post opsturen  

  en het geld overmaken naar de rekening van de  

  vereniging. 

Rek.nr.  NL76RABOo35.59.62.012 t.n.v. de Diamantvink    

te R.a.veen. 

René Rijsbergen, ringencommissaris 
 

 



  



  



 

In memoriam Lau van der Hoorn 

                                      1941-2021 

 

Op 16 februari kreeg ik bericht dat Lau van der 

Hoorn is overleden. 

De lange strijd tegen kanker was een oneerlijke strijd 

waarvan hij wist dat hij het niet ging winnen, maar 

uiteindelijk nog een tijdje heeft kunnen rekken. In 

november 2019 kwam Lau een aantal vogelspullen 

bij mij brengen, omdat hij de vogels had opgeruimd. 

Hij hoopte in mei 2020 nog zijn 79ste verjaardag te 

vieren en dat is hem gelukt. Helaas was de 80 te ver 

weg voor hem. 

 

We herinneren Lau als iemand die parkieten hield 

vooral in de tijd dat hij de prachtige Splendids had. 

Daar won hij ook diversen prijzen mee, al vond hij 

volgens mij de tentoonstelling niet zo heel 

belangrijk. Waar Lau in uitblonk, was zijn kennis 

over de vogels en over ziektes bij de vogels. 

Als je aan hem vroeg wat een vogel eventueel kon 

hebben, had hij vaak wel een antwoord klaar. 

Toen het allemaal nog ging, kon je hem ook vaak op 

de fiets of wandelend tegenkomen. Hij moet heel 

veel kilometers gemaakt hebben langs de ringvaart 

tussen Leimuiden en Oude Wetering. 

 



 

 

Lau heeft ook in het bestuur gezeten van v.v. “De 

Diamantvink”, van 1980 tot 1983 was hij 2e 

voorzitter en van 1983 tot 1988 was hij secretaris. 

Tijdens onze contactavonden en vogelbeurs was Lau 

bijna altijd aanwezig, de laatste tijd ging dat 

natuurlijk niet meer. 

 

Namens bestuur en leden wensen wij zijn vrouw, 

kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze 

toch al moeilijke tijd. 

 

Namens uw voorzitter, Hans van Egmond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestellen ENTSTOF kanaries 

Het M-K-V pokkenvirus. Ook wel kanariepokken of de 

“hapziekte” genoemd. Dit virus wordt hoofdzakelijk door 

muggen overgebracht , maar ook door  rode vogelmijt. 

Besmet voer en drinkwater zijn ook een infectiebron. Het 

virus kan voorkomen bij kanaries, mussen en andere 

vinkachtigen. (bij tropische prachtvinken is het zover nog 

niet waargenomen). De sterfte door dit virus kan een heel 

kanarie en/of wildbestand uitroeien. 

Het ziektebeeld kan zijn dat de vogel ademnood krijgt. Het 

zgn. “happen”naar adem. Deze vorm wordt ook wel 

hapziekte genoemd. Andere uiterlijke verschijnselen zijn 

pokken, wratachtige zweertjes op de poten, kop, rond de 

snavel en ogen. In beide gevallen is het ziekteverloop 

meestal zeer kort met een vrijwel acute sterfte. Het virus 

komt meestal voor aan het eind van de zomer. 

Voorkomen kan genezen niet! 

U kunt een uitbraak van dit virus voorkomen door Uw 

vogels jaarlijks, direct na het broedseizoen, eind juni/begin 

juli enten. De jongste vogels moeten beslist minimaal 4 

weken oud zijn. Door de vogels te enten brengt U een beetje 

van het virus in het bloed. U maakt de vogel dus een beetje 

“ziek”. Hierdoor zal het vogellichaam zelf weerstand 

opbouwen tegen het virus. 

Let op! De enting is alleen actief bij kanaries, en is zeker 

niet actief bij goedvinken en putters.  

Te bestellen bij Ben Delsasso 062129545 en/of 

marjaben@hotmail.com.  Gaarne gelijktijdig betalen.  

Van een flesje kunnen ongeveer 75 kanaries worden ingeënt. 

De prijs is  + € 40,-   Ben moet namelijk eerst betalen eer er 

een bestelling in behandeling wordt genomen.  

mailto:marjaben@hotmail.com


 

Gevleugelde architecten. 

 

Wij mensen zijn geweldige bouwers, dus hebben we veel 

waardering voorandere dieren die bouwen. Onder de 

gewervelde dieren zijn vogels de beste bouwers. Dat is wel 

verrassend. Waarom niet onze naaste verwanten, de 

zoogdieren? We kunnen zo een paar voorbeelden bedenken 

van goed gebouwde, zelfs gecompliceerde vogelnesten, 

maar slechts weinig bouwsels van zoogdieren.  

De vaardigheid van vogels om nesten te bouwen is om een 

tweede reden verrassend. Vogels besteden immers in het 

algemeen zeer weinig tijd aan het bouwen van een nest. 

Verbazingwekkend is dat het nest vooral dient als plek voor 

de eieren. Veel nesten bieden de opgroeiende 

jongen daarnaast een veilig thuis, maar slechts in 

uitzonderlijke gevallen wordt het nest buiten de broedtijd als 

slaapplaats gebruikt. De levensduur van een nest is meestal 

slechts een paar weken. Nesten zijn dus wel elegante 

bouwsels, maar hebben een korte tijd nut. 

De derde verrassing is de manier waarop ze door vogels 

worden gebouwd. Het gereedschap waarmee vogels hun nest 

bouwen is vaak niet meer dan een snavel. Het bouwen van 

zelfs maar een eenvoudig nest met alleen een snavel zou je 

kunnen vergelijken met het klaarmaken van een 

hamkaassandwich met één hand op de rug. Vogels hebben 

echter het voordeel van een zeer flexibele nek en zeer goed 

gezichtsvermogen. De poten worden ook gebruikt om mee te 

schrapen en soms het nest-materiaal vast te houden. 

Bovendien wordt de ronde buik of borst van de vogel 

gebruikt om het interieur van het nest te vormen. Met deze 

gereedschappen worden 



 

 

vaak complexe en mooie nesten gemaakt. Met dit in het 

achterhoofd vraag je je misschien af hoe weten vogels wat 

ze moeten doen? Genetische invloed? Als dit waar is, zou 

dat een grote verrassing zijn, want bij al hun andere 

activiteiten die een dergelijke indruk op ons maken (trek, 

foerageren en zang) tonen vogels een groot leervermogen 

dat hun aangeboren vaardigheden aanpast en uitbreidt. 

 

                       
 

 

 

 

    Henry 



 





 

 

 

Gespecialiseerd in vogelbenodigdheden. 

Alle materialen voor kweek en tentoonstelling.  

Ruime sortering LED verlichting. 

    Ruim gesorteerd in mengvoeders en losse zaden 

 

             

             Uitgebreid assortiment supplementen 
 

     KIJK OP ONZE WEBSHOP 

Noorddammerweg 45A, De Kwakel. 

         Telefoon: 0297 540857 Fax: 0297 525645 

E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl 

Website: www.vanderaartdiervoeders.nl 

mailto:info@vanderaartdiervoeders.nl
http://www.vanderaartdiervoeders.nl/

