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Woensdag 26 februari a.s. houden wij onze gewone  ledenvergadering in 

Het Baken. Aanvang 20.00 uur 
 

* Opening 

* Notulen jaarvergadering van 21 januari jl.  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Fûgelpraet , een praatavond over de kweek en andere zaken 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet, vervolg 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Agenda 2014: 

Woensdag 26 februari Clubavond  

Maandag 17 maart  Clubavond   

Donderdag  24 april  Clubavond 

Maandag 8 september  Clubavond   

Woensdag 29 oktober  Clubavond Tafelshow 

Donderdag 13 november Inbreng 

Vrijdag 14  november  Keuring + Opening 

Zaterdag 15 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 
Onze vereniging is via internet te bereiken op: www.lemstervolierevrienden.nl  

 

Nationale Vogelshow Apeldoorn: 

Ook op deze plaats willen we Kees van Ginkel en Diederik Kelderhuis feliciteren met 

de behaalde prijzen op de landelijke show. Een prestatie van formaat. 

Kees behaalde 2 x Goud en 1 x Zilver met zijn mozaiek kanaries en Diederik zilver met 

zijn kleine grasparkieten. Proficiat!! 

 

Ledenadministratie: 

Bedankt als lid per 1 april 2014: J.F.S.. Post, Hopweg  64, 8313 RM  Rutten 
 
Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging 

schriftelijk bij de secretaris drie maanden voor de einddatum. Bij niet tijdige opzegging is de 

contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd. 

 

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


 
 

 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Secretaris: 

K. van der Veer  Hoeker 6,  8531 CT  LEMMER 

k.vanderveerlvv@live.nl   tel. 0514 – 565756 

Notulant: 

M. van der Molen  Liemdobben 5, 8567 HV  OUDEMIRDUM 

tinusvdmolen@ziggo.nl   tel. 0514 – 571440 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 0514 – 564266 

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat  9, 8531 LC  LEMMER  

vanginkel.k@telfort.nl   tel. 06 24875943 

Materialencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat  9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 24875943 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  35,00 per jaar, te betalen aan het 

begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer NL58 RABO 03370 54 126 

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.  
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Ook uw Postkantoor 

Tel. 0514 - 565931 
 

 
 
 

Spar Supermarkt 
Lijnbaan 2 
Lemmer 

 
 

 

 
 

Tel. 0514 - 563311 
 



 

Notulen Ledenvergadering L.V.V. 22 Januari 2014 

 

Voorzitter heet ons allen welkom, slechts 15 leden aanwezig, m.k.a. Ben de 

Velde Harsenhorst; Diederik Kelderhuis komt later. 

Voorzitter meldt meteen dat hij al jonge vogels heeft, notulist ook al. Volgens 

de voorzitter weten we dat Ernst  geen voorstander is van zo’n vroege kweek, 

maar ja als ze toch leggen waarom dan niet hun gang laten gaan?? Weten wij 

het dan beter dan de vogel zelf?? 

Notulen krijgen de aantekening dat het deel van de openingstoespraak van 

voorzitter op het begin van de avond  eigenlijk buiten de normale notulen valt. ( 

Opening van de T.T.) (door de voorzitter is een deel van de notulen door van der 

Molen geschreven uit de notulen gehaald omdat deze woorden tijdens de opening van 

de TT zijn gesproken. JV) 

Mededelingen/ ingekomen: clubblad van Leeuwarden 2; de bladen van 

Leeuwarden 1 en van Joure komen via de mail binnen en worden door Koos van 

der Veer verspreid.  Pieter de Hey meldt dat hij voortaan geen 

belang meer heeft voor e-mail verslagen van andere afdelingen. Ons verslag  

digitaal aan andere afdelingen sturen zou wel port besparend kunnen werken. 

Besloten is om dit voortaan te doen. Voorzitter zal dit op de regiovergadering 

naar voren brengen. Dan jaarverslag over 2013 van notulist, op zich geen 

aanmerkingen, maar Ernst vindt er geen verslag van bestuur in terug. 

Hij zou er ook verslagen van bestuursvergaderingen  en van Regio en District in 

terug willen vinden en van reacties op Bondsvoorstellen. 

Voorzitter vertelt hem dat we het zo altijd hebben gedaan ( op z’n Jan boeren 

fluitjes?! ), maar begrijpt Ernst zijn fundamentele bezwaren wel. 

Ook de penningmeester komt met zijn verslag, hij geeft uitleg over ontvangsten 

en uitgaven. De kascommissie bestaande uit Diederik Kelderhuis en Wout 

Kreeft is zeer tevreden en hem wordt dus met algemene stemmen decharge 

verleent en hij zal op dezelfde voet doorgaan. Wout Kreeft geeft zijn functie 

voor de volgende keer over aan Jan Kreeft.  Misser van de maand is Jan Scholte, 

niet aanwezig. Dan dus de traditionele koffie/rook pauze. 

Bestuursverkiezing: penningmeester en materialencommissaris herkiesbaar, 

geen tegenkandidaten en dus ook met algemene stemmen blijven zitten. 

  

Evaluatie T.T. en uitreiking van gewonnen prijzen ; over het algemeen kunnen 

we tevreden zijn over het verloop van de T.T. 

Kampioen prijzen winnaar is vanavond wel Jan Kreeft met een serie bekers. 

Volgens kenners stond er een goed artikel in de Zuid Friesland 



Voorzitter heeft Mark Visser een bezoek gebracht en Kees van Ginkel is naar A. 

van der Molen in Bantega geweest. 

De  volgende T.T. brengen we weer onder in de Zandbanken, wat een stuk in de 

kosten zal besparen. 

Wout vindt dat bepalen van een kampioen moet gebeuren door een keurmeester, 

nu is het door loting bepaald een standaard vogel moet de prijs krijgen. 

Kampioen postuur kanaries: Mark Visser, die ook de Derby kampioen had,  en 

het hoogst gemiddelde;  kampioen kleur kanaries: Kees van Ginkel, dan Jan 

Kreeft met een serie bekers:  kampioen in stammen tropen, , tropen wisselbeker, 

Open Klasse kampioen, V.d. Veer’s  beker. 

Op de T.T. in Apeldoorn  waren Diederik Kelderhuis en Kees van Ginkel 

prijswinnaars. 

Verloting gaat als altijd!   

Vraag/aanbod: Cees Verburg heeft broedkooien te koop. 

Voorzitter deelt dan nog mee dat de eerste consumptie voor rekening van de kas 

is en bedankt allen voor aanwezigheid en wenst ons weer te zien  in Februari. 

 

Voorzitter:     Notulist:   

J. Voerman     M. van der Molen  

 

Enquête Dierenwelzijn 

 

Op de site van de Bond kunt u een vragenlijst invullen over het economische 

belang van onze hobby via de link    

https://www.enquetesmaken.com/s/5279d10         

 

Ook is op deze site een invullijst te vinden over de kweek en de huisvesting van 

vogels.    De Bond hoopt met de ingevulde lijsten een database te maken over 

onze hobby en de kweek- en huisvestingseisen voor diverse vogelsoorten.                                                                                                                                   

 

Maar om de chaos compleet te maken heb je ook een 

voorzitter nodig. 

Bij de prijsuitreiking bleek dat op de wisselbeker voor de  

kleurkanarie kampioen de naam M. Visser te staan.  

Oeps, foutje bedankt! De beker is nu in Sneek om de fout 

te herstellen. 

 

Bij het jaarverslag heb ik de kampioenen van het jaar 

2012 vermeld, terwijl het toch echt om 2013 ging. Oeps, 

foutje bedankt! In dit clubblad vindt u de juiste gegevens. 

https://www.enquetesmaken.com/s/5279d10




Prijswinnaars onderlinge show Lemster Volière Vrienden 2013 

 

Bondskruis hoogste kanarie  Kooi: 108  M. Visser 

 

Kleurkanarie Kampioen  Kooi:   77  C. van Ginkel 

 

Postuurkanarie Kampioen  Kooi: 108  M. Visser 

 

Tropen Kampioen   Kooi: 168  J. Kreeft 

 

Stammen Kampioen   Kooi: 154 t/m 157 J. Kreeft 

 

Kromsnavel Kampioen  Kooi: 209  D.G. Kelderhuis 

        (na loting) 

 

Open Klasse Kampioen  Kooi: 173  J. Kreeft 

 

Derby Kampioen   Kooi  108:  M. Visser 

 

Hoogst gemiddelde      M. Visser 

 

Van der  Veer’s beker   Kooi 168  J. Kreeft 

(beste overige tropische vogel) 

 

 

 

Verzameld door Koos 

 

Rollen golfkarton 

Tot mijn spijt zijn de inkoopprijzen sterk verhoogd. Daarom moeten we de 

prijs voor een rol van 70 meter van 75 cm breed verhogen naar €  18,50 

 

Johan Voerman



De mens en zijn vogels 

     

Op bezoek bij Pieter de Hey   

Het is schitterend weer wanneer ik aanbel 

bij Pieter de Hey. De zon schijnt, het 

is een lekker temperatuurtje en de  

vogels kwetteren, zoals met zegt, dat 

 het een lust is. 

Nu weten wij vogelhouders natuurlijk 

 dat het een misvatting is te menen dat 

 die kwetterende vogeltjes dat doen 

 omdat ze zich zo plezierig en dus  

goedgemutst voelen. Nee, dat doen ze om wijfjes te lokken en aan elkaar te 

laten weten dat er geweld dreigt wanneer een mannelijke soortgenoot hun 

territorium zou binnen komen. 

Maar toch, het geeft ons een prettig gevoel en we kunnen er uit afleiden dat de 

voorjaarshormonen door de aderen bruisen. 

Daarnaast vraag je je wel eens af of mensen er ook zo'n soort “kwetter-ritueel” 

op na houden? 

Maar dit alles heeft niets maar dan ook helemaal niets met het bezoek aan Pieter 

te maken. 

Pieter is niet alleen een echte Lemster, hij is ook een echte kanariekweker. In 

het verleden is hij wel eens “vreemd gegaan” en heeft hij zich bezondigd aan 

het houden van tropen met name Gould's naast de kanaries. “Maar”, vertelt hij 

“Gould's verspreiden een stof die de vruchtbaarheid van andere vogels in hun 

nabijheid verhindert.” 

Johan, die inmiddels ook is aangekomen, en ik kijken elkaar eens aan. Zoiets 

hebben wij nog niet eerder gehoord. Maar Pieter is erg stellig in zijn betoog en 

vertelt dat zijn kanaries in die tijd samen met de Gould's veel schiere eieren 

legden en de schaarse jongen slecht groot kregen. Toen de Gould's weg waren 

verbeterden de broedresultaten van de kanaries op slag! 

We zijn benieuwd of andere kanariekwekers  deze ervaring delen. 

Ook Pieter is al jong aan de kanarie blijven hangen. Ooit nam zijn vader een 

kanarie in een kooi mee naar huis en Pieter was direct gewonnen door de zang 

van het beestje. Bij het daarover vertellen legt hij nogal de nadruk op die zang. 

Je verwacht dan dat hij zich op zangkanaries zou richten maar dat is in het 

geheel niet het geval. Nooit gedaan ook, begrijp ik. Nu zingen andere kanaries 

ook (althans de mannen) en kunnen die ook nog hele mooie kleuren vertonen. 

En dat doen die kanaries van Pieter dan ook. En hoe! 



 
Pieter kweekt rood-mozaïek kanaries. Voor de niet-kenners, zoals ik, een licht 

gekleurde, bijna witte kanarie met een oranjerood masker en rode vlekken op de 

vleugels. Dit is natuurlijk een volstrekt onvoldoende en oneerbiedige 

omschrijving van dergelijke vogels. Je moet ze zien om te begrijpen hoe mooi 

ze zijn. Ik vergeet daarbij nog te vermelden dat een deel van de vogels ook nog 

gekuifd is. 

Dat is heel modern; ik heb de indruk dat alle vogels in deze tijd een kuif moeten 

hebben om nog in aanzien te blijven.  

Op de kanaries van Pieter staan de Duitse kuiven echter niet onaardig. 

 
Omdat ik werkelijk geen verstand van kanaries heb (anders dan Pieter ben ik het 

stadium waarin ik de zang van een kanarie een van de mooiste vogelgeluiden 

vind, nooit te boven gekomen) blijf ik wat door vragen over hoe hij kweekt en 

hoe hij de kleuren van zijn vogels vasthoudt. 



Voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar: 

J. Sikkema            M. 

Visser 

Tjotter 17            

 Nieuwedijk  50   

8531DE Lemmer         8531 HP  Lemmer                            Tel: 

0514-564266        Tel: 0514-569388                                           

 

 

 

Tevens het adres voor: 

 

Fife Fancy   Lizards 

Duitse Kuif 

Goudgeel 

 



WAARBORG VOOR KWALITEIT 

 VOOR TOTALE WONINGINRICHTING 

 

   

     Lan Langestreek 15 – 16  

      Tel. 0514 –  564980  

       Fax  0514 – 561232 

      www.delangestreek.nl  

*  Alle kamerbreed tapijtsoorten 

*  Vitrages        

*   Gordijnstoffen 

* Altijd coupons 

* Zonwering 

* Bootstoffering 

* Meubelstoffering 

* Laminaat- en parketvloeren 

(projectinrichting voor onder meer horeca – kantoren – instellingen etc.)

  

Het goedkope adres voor uw woninginrichting   

geel- en rood mozaïek  
 

C. Van Ginkel 

Wieringerstraat 9 

8531 LC  Lemmer 

tel. 06-24875943 

 

   

 

 

Voor hoogwaardige manden en bloemdecoraties 

voor tuin en interieur 

Zwadeco Trading vof 

Tussendiepen 25 

 9206 AA Drachten 

Tel: 0512- 366140 

http://www.delangestreek.nl/


Mijn probleem bij het kweken is dat de vogels weliswaar rood-mozaïek worden 

genoemd maar dat ik ze ook best rood-bont zou kunnen noemen. Van een 

mozaïek tekening kan ik immers niets ontdekken. Natuurlijk is dat vloeken in de 

kerk en Pieter legt mij met vuur uit dat  het wel degelijk gaat om vogels die de 

mozaïek tekening bij zich dragen en dat de vererving van de, wat ik noem rode 

vlekken, door de regels van het mozaïek worden geregeerd. Immers bij bont 

zouden die bij de volgende generatie willekeurig over het vogellichaam zijn 

verspreid terwijl die bij de mozaïek juist op vaste plaatsen terugkomen. Ik laat 

me graag overtuigen. 

Iets anders is de rode kleur. Pieter vertelt dat zijn kanaries onder meer moeten 

voldoen aan door de Bond voorgeschreven intensiteit van de kleuren. Dat is 

alleen te bereiken door het gebruik van kleurstof. Pieter voegt rode en gele 

kleurstof in een bepaalde verhouding toe aan het drinkwater. 

De hoeveelheid van die stoffen dient heel nauwkeurig te worden vastgesteld 

omdat het om stoffen gaat die, bij een teveel, de lever van de kanarie ernstig 

kunnen beschadigen. Ongeveer zes weken vóór het broedseizoen stopt Pieter de 

toevoeging van kleurstoffen. Hij start daar weer mee bij de jonge vogels die zes 

weken oud zijn en na het broedseizoen. 

 
Pieter praat als iedere kweker honderduit over zijn vogels. Niet alleen over rood 

kleuren, maar ook dat er twee kweeklijnen zijn: een mannelijke en een 

poppenlijn. Aan het uitdiepen daarvan komen we niet toe. Misschien een 

onderwerp om tijdens een clubavond eens aan de orde te stellen? 

We brengen, na de koffie waarmee we zijn ontvangen, alle tijd door in het 

kraakheldere vogelverblijf van Pieter. Mij valt op dat de lucht er erg zuiver is. 

Pieter laat zijn laatste aanwinst zien: een apparaat dat op meer manieren de lucht 



zuivert. Wat mij betreft is dat een groot succes. Niet alleen de ionisator, doet 

goed werk. Dat doet ook een vochtvreter die het vochtigheidsgehalte netjes op 

peil houdt en een  luchtverfrisser die, volgens Pieter, naar lavendel ruikt en de 

luis op afstand houdt. Of die luis niet van lavendel houdt? Ik weet het niet, maar 

zeker is dat mens en vogels zich er prima bij voelen. 

 
De vogels bevinden zich merendeels in broedkooien en zitten nog midden in het 

broedseizoen.  

De kunststofnestbakjes hangen buiten aan de broedkooien en zijn gemakkelijk 

toegankelijk voor nestcontrole. Wat wel opvalt is dat de poppen het niet echt 

eens zijn met de kunstnestjes die Pieter hun ter beschikking heeft gesteld. De 

meeste daarvan hebben ze voor de helft of zelfs driekwart omhoog gewerkt 

zodat jonge vogels erdoor in de verdrukking zijn geraakt. Pieter heeft een aantal 

inmiddels al vastgezet en zal ook de laatste met een draadje aan het bakje 

vastmaken. 

Zo ontkomt blijkbaar bij iedereen wel eens iets aan de aandacht. 

Pieter wijst nog op de bodembedekking van zijn broedkooien. In tegenstelling 

tot zijn drie grote vluchten waar houtmot op de bodem ligt, zijn de bodems van 

de broedkooien bedekt met zilverzand dat wordt vastgehouden door een laag 

dun golfkarton. Zo blijft dat zand in de kooi in plaats van er uit te stuiven. 

Tegen een uur of twaalf, we staan dan zo'n twee uur in het vogelverblijf, 

beginnen onze magen steeds heftiger duidelijk te maken dat zij niet voor niets 

zijn uitgevonden. Er zit niets anders op dan die dwingende bevelen op te volgen. 

Dus nemen we afscheid van Pieter de Hey, een bevlogen vogelliefhebber in hart 

en nieren. 

 

Februari 2014  Ernst en Johan 

 

 





Prijswinnaars Regio tentoonstelling 2013 

 

Kleurkanarie Kampioen  Kooi:  10  S. Tolsma 

 

Postuurkanarie Kampioen  Kooi: 108  M. Visser 

 

Stammen Kamp. Kleurkanaries Kooi:  3 t/m 6 S. Tolsma 

 

Stammen Kamp. Postuurkanaries Kooi:  75 t/m 78 J. Sikkema 

 

Stammen Kampioen Tropen Kooi: 154 t/m 157  J. Kreeft 

 

Stammen Kamp. Kromsnavels Kooi: 258 t/m 261 B. Stoelwinder 

 

Tropen Kampioen   Kooi: 168  J. Kreeft 

 

Kromsnavel Kampioen  Kooi:  261  B. Stoelwinder 

 

Open Klasse Kampioen  Kooi:  173  J. Kreeft 

 

Derby Kampioen   Kooi:  108  M. Visser 

 

Bondsmedailles       

1 x hoogste kleurkanarie  Kooi:    10  S. Tolsma  

1 x hoogste postuurkanarie  Kooi:    79  J. Sikkema 

1 x hoogste tropische vogel  Kooi: 168  J. Kreeft 

1 x hoogste kromsnavel  Kooi:  262  B. Stoelwinder 

1 x hoogste kwartel   Kooi:  277  L.P. Bos 

 

Regio Wisselbeker    Lemmer 
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Zoute haring 
Gebakken vis 

Standplaats:  hoek Schans – BK-plein Tel. 0514-563164 (thuis) 
       0514-566102 (viswagen) 

 

 

 

       Voor heerlijk 

       Fruit                               Moet u naar :       

    Van Vereeckens                      de winkel van          
        Kwekerij en 

                                              Van Ginkel 
AARDAPPELEN              Gemaalweg 18               

                                                              Rutten 

 



 

 

 

 


