




37e jaargang nr.  2 

 

Wanneer het onmogelijk is om te vergaderen in verband 

met het Corona virus krijgt u zo snel mogelijk via email of 

telefoon een bericht van ons. 
 

Woensdag 8 april 2020 houden wij onze normale vergadering in het 

clubgebouw van de Zandbanken, Spaanderbank Lemmer.  

Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 

* Opening 

* Verslag vergadering van 6 februari jl.   

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Fûgelpraet 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Vervolg Fûgelpraet 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Agenda 2020 

23 maart  Vergadering Koudum in de Klink -  Jan Tijsma 

 8 april   Vergadering 

2 september Vergadering voorlichting nieuwe 

vraagprogramma 

22 oktober  Vergadering 

 

4e Bestelronde ringen 2020. 

De bestelling moet 29 maart a.s. binnen zijn bij de 

ringencommissaris Kees van Ginkel, met gelijktijdige betaling van 

het verschuldigde bedrag. Het bestelformulier kunt u eventueel 

downloaden via de site http://www.nbvv.nl/ringen/bestellen.asp  

Uitlevering na 15 mei 2020.  



 

Nieuwe Vraagprogramma 

 

Zoals bekend mag zijn gaat de Bond dit jaar werken met een nieuw 

vraagprogramma voor de tentoonstellingen. 

U kunt dit programma downloaden via: 

https://www.nbvv.nl/downloads/ via de tab Tentoonstellingen. 

 

Het programma werkt met een Excel bestand met voor de verschillende 

vogelsoorten een apart tabblad, onderop het werkblad. Je kiest 

bijvoorbeeld de tab Neophema’s via de pijltjestoetsen links onder het 

werkblad en dan vindt de complete lijst. 

 

Het bestuur stelt voor om de septembervergadering te gebruiken om 

voorlichting te geven over het werken met het programma. De leden van 

de SúdWestHoeke worden dan ook uitgenodigd om naar deze 

vergadering te komen. 

 

Het is gelukt om het tentoonstellingsprogramma TTWin wat wij al jaren 

gebruiken weer aan te schaffen. Nadat de programmeur Tom Koks uit 

Groningen zeer onverwachts overleed waren we bang om in de 

problemen te komen. Maar gelukkig hebben twee mensen eerst het 

vorige vraagprogramma kunnen inbouwen en nu ook het nieuwe 

vraagprogramma. We hebben nu een nieuwe licentie voor een gering 

bedrag en hopen hiermee weer jaren weer verder te kunnen. 

Een vertrouwd programma werkt wel zo gemakkelijk. 

De SúdWestHoeke werkt ook al jaren met dit programma. 

 

  

 

https://www.nbvv.nl/downloads/


                       

 

Vloerbedekking : 
- PVC stroken 
- Laminaat 
- Linoleum 
- Vinyl 
- Tapijt etc. 
 

Gordijnen 
 

Raamdecoratie 
 

Bedden en bedtextiel 

TOP KWALITEIT 
voor een betaalbare prijs 

info@delangestreek.nl 

www.delangestreek.nl 

Langestreek 15-16 

8531 HV Lemmer 

Tel. 0514-564980 

 



Verslag ledenvergadering 6 februari 2020 

De eerste ledenvergadering in het buurthuis van De Zandbanken. 

Zoals de leden in het vorige verslag hebben kunnen lezen is het 

Baken gesloten. Het buurthuis van de Zandbanken zal onze 

nieuwe thuisbasis zijn. De avonden dat we in het buurthuis van 

De Zandbanken terecht kunnen, zijn op de woensdag- en 

donderdagavonden. De koffie werd geserveerd door Johan 

Sikkema.  Het betreft vanavond de jaarvergadering en de 

voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hij verwelkomt 6 leden 

en de bestuursleden. Afmeldingen waren binnengekomen van 

Jan Kreeft, Ben de Velde Harsenhorst en Theo Gebbink welke 

ziek is. Kees van Ginkel was op deze avond wel heel fanatiek 

want hij stond voor 19:00 uur als voor de deur. Een uurtje te 

vroeg dus. Maar gelukkig was Kees er om 20:00 uur weer terug. 

We hebben als leden eerst een moment stilte gehouden voor ons 

overleden lid Tinus van der Molen en hem herdacht.  Er volgde 

vervolgens de goedkeuring van de leden van het verslag van de 

ledenvergadering van 16 oktober 2019. Er waren geen 

ingekomen stukken binnen gekomen. Dus door met het 

jaarverslag van de secretaris. Deze wordt ook door de aanwezige 

leden goedgekeurd zodat de voorzitter het woord kan geven aan 

de penningmeester Johan Sikkema. Johan geeft een duidelijke 

uitleg van het financiële boekjaar 2019. De cijfers zien er goed 

uit. Er is in 2019 een kleine financiële groei. Johan Sikkema 

wordt dan ook bedankt door de voorzitter voor zijn werk als 

penningmeester in 2019. Dan is nu het woord aan de 

kascommissie. Deze bestaat dit jaar uit Ben de Velde- 

Harsenhorst en Wout Kreeft. Wout geeft mede namens Ben de 

leden aan, om goedkeuring te geven voor de financiële cijfers 

over 2019. Wout geeft nog aan dat de vereniging blij mag zijn 

met Johan die al vele jaren penningmeester is. Beide heren 

worden bedankt voor hun inzet in kascommissie. Wout heeft 

voor de 2 maal in de kascommissie deelgenomen en mag 

volgend jaar dus niet weer. Hierdoor moet er een nieuw lid voor 

worden gekozen. Blij is het bestuur dat volgend jaar Sake 

Tolsma 1e jaar samen met Ben de Velde- Harsenhorst 2e jaar de 

nieuwe kascommissie gaan vormen. Aansluitend waren er 



bestuursverkiezingen. Verkiesbaar is de functie van de 

penningmeester en materialencommissaris. Johan Sikkema en 

Diedrik Kelderhuis waren beide herkiesbaar. Er waren geen 

tegenkandidaten, dus zijn Johan als penningmeester en Diedrik 

als materialencommissaris herkozen. De misser van de maand 

werd getrokken en de misser ging vandaag naar degene die ziek 

is, Theo Gebbink. Daardoor blijven de centjes bij 

penningmeester waardoor de pot weer groeit. Na een kleine 

pauze en de loten verkoop wordt de vraag gesteld door de 

voorzitter hoe de leden de toekomst zien van onze vereniging. 

Wout Kreeft geeft aan om te gaan fuseren als dat mogelijk is, 

omdat hij verwacht dat de vereniging anders dood gaat bloeden. 

De opkomst op de vergaderingen loopt terug. Koos geeft aan op 

dezelfde voet verder te willen gaan. Sake zegt dat we het stap 

voor stap moeten bekijken en in ieder geval het lopende jaar 

door te zetten en aftasten wat de eventuele mogelijkheden zijn. 

Ynze geeft ook aan op dezelfde voet door te willen. Cees zijn 

visie is op termijn samen met Koudum/Joure te gaan kijken wat 

er mogelijk is. Er wordt in elk geval besloten om dit jaar maar 4 

keer bijeen te komen. Met de jaarvergadering van vandaag dus 

nog 3 keer. Dit zal zijn in april, september en oktober. Volgend 

punt is de Evaluatie tentoonstellingen.  Te beginnen met de show 

in Balk welke samen met de FF Sud Westhoeke Koudum werd 

gehouden. De leden vonden het een mooie show met gevarieerde 

vogels en een goede locatie in De Treemter in Balk, welke goed 

vanuit Lemmer is te bereiken. Er wordt wel opgemerkt dat op de 

kooistickers de naam van de Sud Westhoeke stond. Er zijn ook 

leden die dit niet van groot belang vinden. De tentoonstelling 

van 2020 wordt georganiseerd door de LVV dus kan het zijn dat 

dan de naam van onze vereniging op de kooi staat.  Het bestuur 

gaat binnenkort evalueren met Koudum over de afgelopen 

tentoonstelling en zal dit ook meenemen. De voorzitter gaat over 

tot het uitreiken van de bekers voor de prijswinnaars en de 

penningmeester overhandigt de envelopjes met inhoud voor 

degene die voor geldprijzen hebben gekozen in plaats van 

eremetaal. Dan hebben we het nog even over de 

districtstentoonstelling waar door onze leden prijzen werden 



behaald. Helaas minder vogels op de show. Er was een lid die 

geen vogels had ingestuurd omdat de show met de kerst was 

georganiseerd. En als laatste de Nederlandse kampioenschappen. 

Men was niet positief dat de show zo vroeg in januari werd 

gehouden. Mede gezien dat de districtstentoonstelling ook al 

later was dan normaal. Zaterdag de vogel ophalen uit Leeuwaren 

en zondag inbrengen in Zwolle werd niet als positief bevonden. 

En als je niet veel vogels in hok hebt dan was het geen optie om 

naar beide shows te gaan. Ook werd het inbrengen van de vogels 

in Zwolle niet positief bevonden omdat men de kooistickers pas 

in Zwolle kreeg en op de kooien moest plakken, in plaats van dat 

je de kooistickers via de post thuiskreeg gestuurd. Ook vonden 

de inzenders de ruimte bij het afgeven van de kooien te klein. 

Het positieve van de Nederlandse kampioenschappen is dat onze 

vereniging toch de nodige prijzen wist binnen te halen. Nu de 

verloting, vraag en aanbod en de rondvraag. Toen prijzen van de 

verloting waren vergeven was er niemand meer voor de 

rondvraag. Vraag en aanbod. Diedrik had nog koppels 

grasparkieten voor de belangstellende. De voorzitter sloot af met 

eenieder te bedanken voor hun komst en tot in april. 

Diedrik, 14 februari 2020

 
 

Helder Financiële diensten                   

Flevostraat 2-a                                      

8531 KS Lemmer                                   

Tel. 0514 – 56 62 62 

WWW.HELDERFD.NL                              

http://www.helderfd.nl/


 

 
 

 

 
 



Uit de uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 20 september 

1983. 

 

ONS ERELID VERTELT •••••••••  

 

Zoals U in een vorige convocatie hebt kunnen lezen is door een 

advertentie in de Zuid-Friesland, ingezonden door P. Lemstra en 

W.Spaan, ten huize van laatstgenoemde een vergadering gehouden· die 

door acht aanwezigen werd bezocht. Het doel was om tot oprichting te 

komen van een volièrevereniging. Na enige bespreking werd een 

voorlopig bestuur benoemd, te weten J. Visser, voorzitter, B. Bosma, 

secretaris, B. v.d. Veer, penningmeester. De voorzitter bleek later niet 

de geschikte persoon te zijn, maar met de hulp van de secretaris en zijn 

wil tot helpen  . werden de vergaderingen vaak tot een goed einde 

gebracht. Ook bij het kweken van kanaries was hij door ervaring in zijn 

vorige woonplaats veel bereid om advies te geven. Zonder iemand te na 

te komen was de benoeming van B. v.d. Veer een goede keuze, dit 

vanwege zijn ervaring. In een andere afdeling had hij zijn sporen reeds 

verdiend. Een jaar na de oprichting werd de eerste TT gehouden, 

namelijk in de oude Uloschool aan de Kortestreek. Als hulp voor de 

beide keurmeesters waren aanwezig: Gauke Bootsma en 

ondergetekende. Wij moesten nog veel leren, en dat bleek als de 

keurmeester vroeg om een bepaalde vogel voor te brengen. Dan deed je 

maar een gok en meestal de verkeerde, maar dat werd'" je niet kwalijk 

genomen. Zij wisten dat wij nog maar pas met de hobby waren 

begonnen, dus geen nood. Beiden waren zeer behulpzaam en zo werd 

het dan ook tot een goed einde gebracht. Enkele hoogtepunten en wil ik 

nog even aanhalen. Ten eerste een tekenwedstrijdje voor ~scholieren, 

dat was een groot succes. Ook in de voormalige landbouwschool hadden 

wij een echte vijver gemaakt met levende vissen. Veel van onze leden 

brachten met succes vogels op andere tentoonstellingen. Bijvoorbeeld in 

Emmeloord, Wolvega, Joure en Bergum. Over deze laatste nog een 

verhaaltje. Toen wij naar de TT in Bergum kwamen om de vogels en de 

prijzen op, te halen kwamen wij naar het leek bij een bestuur aan in 

mineurstemming. Ik geloof dat er nogal wat financiële zorgen waren. 

Onze vriend Gauke had een prachtige vogel ingestuurd, wat voor soort 

weet ik niet meer, maar het was een grote. Toen wij bij de vogels 



stonden hoorden wij één van het bestuur zeggen: “wij vinden het fijn 

om zo’n soort vogels ingestuurd te krijgen, maar liever het volgend jaar 

niet weer, want hij is al met de tweede kooi bezig om er brandhout van 

te maken”  

 

W. Spaan 

 

 

 
 

           Voor verse waar en vlotte bediening 

 

Groente-  en Fruithal 

 

 
D. J. van Looy 

 

 
        Kortestreek 4, Lemmer 

  Tel. 0514 - 565100 

 

 

  



geel- en rood mozaïek kanaries 

 
 
 
C. Van Ginkel 
Wieringerstraat 9  
8531 LC  Lemmer 
tel. 06 42194717  
 

 

 

 

 

   

 

 

 
  



Wie wat bewaart … Die heeft wat! 
 
WAT DE OUDE NOTULEN VERTELLEN  

Nu en vroeger, 1964.  

Dit jaar was er veel te doen, de leden hadden hun eerste ringen en konden 

hun eerste "eigen kweek" vogels ringen. Maar het belangrijkste was de 

onderlinge tentoonstelling (TT)  

die dat jaar zou worden gehouden.  
.  

De voorbereiding van de TT.  

Op de vergadering in januari werd er beslist dat er dit jaar een TT wordt 

gehouden op 5 november de keuringsdag en op 6 en 7 november open 

voor het publiek. De TT zal worden gehouden in de LTS te Lemmer.  

Maar de leden zaten met een probleem. Ze hadden geen TT-kooien.  

Maar daar had de LTS wel een oplossing voor. Daar werden door de 

leerlingen de kooien gemaakt en wel: 50 kanarie, 10 tropen- en 10 

parkietenkooien.  

De leden konden de kooien kopen voor ƒ 2.75 per stuk. Voor de 

kanariekooien kosten de bakjes voor voer en drinken 15 cent en voor de 

tropen was dat 30 cent.  

Dit jaar (1983) zijn er ook kooien gemaakt voor de vereniging. De heer 

van der Goot heeft de bouwpakketjes gemaakt, en dat is een heel werk 

geweest. De heren Voerman, J.B. en B. v.d. Veer, v.d. Veen, Ziel en 

Sikkema hebben de kooien in elkaar gezet.  

Op zaterdag 2 september zijn de kooitjes geschilderd door de heren 

Oostra, Pars, Sikkema, B en JB van der Veer en A. Ziel. Maar we gaan 

weer terug naar het jaar 1964. Het bestuur besloot dat er een TT-

commissie moest komen. Het werden de heren Spaan, Post, Bijlsma, 



v.d. Veer en Samplonius.  Deze heren gingen aan de slag zoals nu de 

heren v.d. Lageweg, J.B. v.d. Veer, v.d. Velde en Ziel.  

Het TT-bestuur (1964) kwam bij elkaar en besliste veel dingen zoals dat 

er een loterij kwam en dat de entree 50 cent was voor mensen boven de 

16 jaar en 25 cent voor mensen onder de zestien jaar. Kinderen in 

groepsverband 10 cent.  De keurmeesters werden aangezocht en wel de 

heer Prins voor de kanaries en de heer Schuurhuis voor de tropen. Het 

bestuur zal aan de burgemeester vragen de TT te openen.  

De onderlinge tentoonstelling.  

Op deze TT waren ruim 100 vogels, ongeveer 60 kanaries en 40 tropen. 

Het was een geslaagde TT. Ik kan nu niet melden wie er gewonnen 

heeft, maar dat doet er ook niet toe.  

 

 

 
   



  



Luchtpijpmijt 

 

Iedereen is wel op de hoogte, een vogel die hapt naar lucht of een vogel 

die dik zit, het komt voor bij kanaries – gouldamadines – Japanse 

meeuwen – putters en grasparkieten – zebravinken. Als je de vogel goed 

beluistert, hoor je hem of haar een piepend geluid maken, hou de vogel 

dicht bij je oor. De mijten veroorzaken ontstekingen, doordat zij zich 

vasthaken in slijmvliezen en bloed van de vogel. Uitwendige 

verschijnselen bij de vogel zijn o.a.: bolzitten – conditieverlies – 

stemverlies (kanarie) ademhalingsproblemen met smakkend en piepend 

geluid. Regelmatige slikbewegingen en wurgende pogingen om iets uit 

de luchtpijp omhoog te werken, waarbij de kop bewogen wordt alsof de 

vogel iets weg wil slingeren. Als hij of zij het erg zwaar is geïnfecteerd 

kan de vogel zelfs sterven. Het is ook erg belangrijk om het zo snel 

mogelijk in een vroeg stadium te behandelen. Behandel in ieder geval 

het hele hok, waar de vogel inzit. Het is nogal besmettelijk, het geen 

makkelijk verspreid wordt door dat de vogels allemaal uit dezelfde 

drinkbeker drinken. Hoe vindt de besmetting van deze mijten plaats, wat 

voor mij altijd een raadsel is. Vogels kunnen gedurende langere tijd 

drager zijn van deze mijt zonder er ziek van te zijn. Op deze manier kan 

de mijt ongestoord en niet zichtbaar in een vogelbestand binnendringen. 

Maar de oorsprong, voordat de 1e vogel dat met zich meedraagt, is voor 

mij een vraag, wie dat weet mag het mij melden. Ik heb een 

luchtreiniger met een filter en overcapaciteit en voldoe aan de 

luchtvochtigheid. Besmetting van andere vogels vindt plaats doordat 

jonge mijten uit de neusholte, rechtstreeks via drinkwater of tijdens het 

voederen van de jongen door de ouders. Uitwendige omstandigheden 

zoals een te hoge/ lage luchtvochtigheid en temperatuur, voeder – of 

omgevingswisseling, ook zeggen sommige kwekers dat het ook kan 

komen van stress. Men probeert altijd een oorzaak te vinden en vanaf 

het besmet raken met de mijt kan het weken duren en zelfs maanden 

voordat je het constateert. Ik ken zelfs mensen die het preventief geven, 

maar houdt ook rekening met de broedperiode. Maar als je het hebt 

onder de vogels, dan wil je het snel mogelijk bestrijden. De werkzame 

stof om het te bestrijden is: ivermectine , hetgeen je kunt verkrijgen als 

Anti – Luchtpijpmijt en dat doe je dan in de nek van de vogel , even op 

de kale huid , zodat het ook  wordt opgenomen in het bloed van de 



vogel . Bij sommige dierenartsen is het ook vloeibaar te verkrijgen, 

hetgeen je in het drinkwater kunt doen en dan gedurende 3 dagen achter 

een volgens. Let wel op dat u aangeeft voor welke soort vogel het gaat 

i.v.m. de dosering. Dan behoef je de vogels niet te vangen, het geen 

stress kan opleveren en moeilijker is in een volière. Bij zware 

besmetting kunt je het herhalen na 4 weken om herbesmetting te 

voorkomen.  Als men weet wanneer men gaat broeden, is het raadzaam 

om het ca. 6 weken voor de broedperiode te doen , dit is ervoor om de 

jongen te behoeden tegen nestbesmetting. Als er meer vogels het 

hebben, denk ook even aan het ontsmetten van de drinkflesjes en de 

voederbakjes, maar een optie is ook het vogelverblijf.  Ook zien we wel 

eens vogels met kale koppen, ook vragen we ons af hoe kan dit nou. 

Belangrijk is ook, kunnen we hier wat aan doen. Het kan ook vedermijt 

zijn en als het bij mij voorkomt, dan behandel ik dat ook met Anti – 

luchtpijpmijt. Dan pak ik een watte staafje en breng dit dun aan op de 

kale kop, hetgeen ook blijkt te werken in de praktijk. 

Ook zeggen sommige mensen dat het erfelijk is, maar daar zet ik 

vraagtekens bij.  In het geval dat het toch niet afdoende is, schakel dan 

een dierenarts in. Tevens vraag ik mij af, of de vogels ook na 

behandeling tegen luchtpijpmijt wel direct ingezet kunnen worden voor 

de kweek, of moet men een zestal weken wachten, of korter of langer. 

Wie het weet mag het zeggen.   Theo Gebbink 

  



 

 

 

 

 

 

 

    

● Albert Koopmanstraat 3 ● 8531 HC Lemmer ● 0514-561577 ● 

● Pastoor Koopmansplein 2 ● 8302 CC Emmeloord ● 0527-617330 ● 

 

BEHANDELING BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK NA TELEFONISCH OVERLEG 

 

INLOOPSPREEKUUR LEMMER maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 – 

14.00 uur 

 

SPOEDGEVALLEN 24 uur per dag bereikbaar 

 

Inloopspreekuur Emmeloord maandag t/m vrijdag van 16.00-17.00 uur 

 

Afhalen medicijnen en afspraken van 15.00-16.00 uur 

 

info@dapzwfriesland.nl 

 

www.dierenartsenpraktijklemsterland.nl  
 

 

 
  



  



 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 06 22427267  

Secretaris: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

d-kelderhuis@ziggo.nl   tel. 0514 – 569338 

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 42194717 

Materialencommissaris: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

d-kelderhuis@ziggo.nl   tel. 0514 – 569338 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  40,00 per jaar, te betalen 

aan het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 

NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden,  p.a. 

Tjotter 17, Lemmer 

Heeft u al betaald ?  Een automatische betaling, te regelen via de 

bank, is gemakkelijk voor u en de penningmeester.  
  

mailto:johvoerman@home.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
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