




37e jaargang nr.  1 

 

Donderdag 6 februari 2020 houden wij onze jaarvergadering in het 

clubgebouw van de Zandbanken, Spaanderbank Lemmer.  

Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 

* Opening 

* Verslag vergadering van 17 oktober jl.   

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Jaarverslag secretaris 

* Jaarverslag penningmeester 

* Verslag van de kascommissie, instellen nieuwe commissie 

* Bestuursverkiezing – statutair aftredend en herkiesbaar  de 

penningmeester Johan Sikkema en de materialencommissaris 

Diedrik Kelderhuis. 

Namen van tegenkandidaten voor de bestuursfuncties   kunnen 

tot 24 uur voor aanvang van de jaarvergadering worden 

ingediend bij de secretaris. 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Hoe ziet u de toekomst van onze vereniging? 

* Evaluatie en prijsuitreiking TT 2019 

* Napraat diverse tentoonstellingen 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

In overleg met u willen wij tijdens de vergadering de agenda 2020 van 

de LVV maken. Verder in het clubblad vindt u de data van Koudum. 

Deze vergaderingen worden gehouden in de Klink in Koudum. 
3e Bestelronde ringen 2020. 

De bestelling moet 25 januari a.s. binnen zijn bij de 

ringencommissaris Kees van Ginkel, met gelijktijdige betaling van 

het verschuldigde bedrag. Het bestelformulier kun u eventueel 

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

Uitlevering na 1 april 2020.   



 

In Memoriam Martinus van der Molen 

 

21 november 2019 is overleden Martinus van der Molen, bij ons beter 

bekend als Tinus. Hij was lid van verdienste en lid van bijzondere 

waardering van de Lemster Volière Vrienden. 

Tinus werd lid op 1 januari 1985, vermoedelijk na een bezoek aan onze 

tentoonstelling. Al heel snel werd hij de secretaris van onze vereniging. 

Deze functie heeft hij lang gehad, ook toen hij geen secretaris was, 

verzorgde hij tot eind 2015 de verslaglegging van onze vergadering. 

Ik heb Tinus leren kennen als een man op wie je kon vertrouwen. Hij 

maakte er niet veel woorden aan vuil maar deed wat nodig was. 

Gezien zijn ervaring als kruidenier was hij de aangewezen persoon om 

voor onze vereniging de speculaasbrokken in te kopen. Gedurende een 

aantal jaren hebben wij dankzij de vrijwilligers binnen onze vereniging 

deze brokken kunnen verkopen. Dat was een mooie bron van inkomsten 

voor de vereniging. Doordat het aantal vrijwilligers steeds verder 

wegzakte hebben we deze verkoop moeten stoppen. 

Tinus was een echte doorzetter. Na de zware operatie in Groningen en 

opnames in de Flecke en Lindestede knapte hij toch wonderbaarlijk weer 

op. Bij één van mijn bezoeken aan hen in Oudemirdum vertelde hij, toch 

vol trots, dat hij de vijver had schoongemaakt. Het water eruit, en dan in 

de vijver stappen en de bodem leegscheppen. Hij was ook nog gevallen! 

Het huis in Oudemirdum werd te groot, en samen met zijn vrouw, kregen 

ze een flat in de Tribune in Balk. Daar hebben ze samen nog een paar jaar 

kunnen wonen. Tinus werd ruim 92 jaar. 

We wensen zijn vrouw, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel 

sterkte toe om dit verlies te dragen. 

 

Johan Voerman 



                       

 

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 

 



 

Vergaderdata FF Sud West Hoeke Koudum 

De uitnodiging voor deze avonden volgt. 

 

Donderdag 23 Januari 2020  

Jaarvergadering (filmavond) door       Rients v/d Werf 

Woensdag  25 Maart   2020  

Ledenvergadering dia presentatie door         Jan Tijsma 

 

Verslag Ledenvergadering 16 oktober 2019 

 

De laatste ledenvergadering voor dit jaar. Vermoedelijk ook de laatste 

vergadering in “Het Baken”. Het gebouw is verkocht en zo zullen we 

om moeten kijken naar een ander onderkomen. Het Baken heeft is vele 

jaren de plaats geweest voor vergaderingen en shows van onze 

vereniging. Op deze avond waren er naast het bestuur nog 4 leden 

aanwezig en onze oud-secretaris Mark Visser welke deze avond 

afscheid kwam nemen van de LVV.  

De ingekomen stukken waren deze avond: De uitnodiging van de 

Folière Foriening S.W.H. om in Koudum haar vergadering bij te wonen 

op donderdag 24 oktober waar een diapresentatie wordt gehouden door 

Adri van Kooten over zijn reis naar Australië. Bij de voorzitter was een 

bedankbrief binnen gekomen van Hans en Nienke Schäfer. Zij willen de 

vereniging bedanken voor bijna 24 jaar als trouwe vereniging in Het 

Baken te zijn geweest om te vergaderen en tentoonstellingen te houden. 

Ook was er bij de secretaris een brief binnen gekomen van de 

districtsvoorzitter welke door Diedrik is voor gelezen aan de aanwezige 

leden. Het ging in deze brief over de ontstaande situatie op de laatste 

districtsvergadering van 4 oktober jl. Op de districtsvergadering zijn er 

aantijgingen richting het districtsbestuur gedaan. Dit omdat er een 

meerderheid van de afdelingen vindt dat het districtsbestuur bezwaar 

moet maken op de contributieverhoging per 1/1/2020. En daarbij het 

districtsbestuur, bondsraad en hoofdbestuur beticht worden van 

wanbeleid.  Omdat wij door omstandigheden zelf niet aanwezig waren 

op deze avond hebben wij de brief ter kennisgeving aangenomen.  De 

misser van de maand was Hans Schäfer. Omdat hij aanwezig was had 

hij recht op € 7,50 welke door Hans aan de vereniging werd geschonken 



zodat de penningmeester de kas weer kon bij vullen. Ook was er 

afgelopen maand de sponsoractie van de Rabobank. Dit leverde 

vereniging € 78,01 op. Als er volgend jaar nog meer leden hun stem 

uitbrengen kan dit bedrag nog hoger worden.  Dan na de pauze nog wat 

Fûgelpraet. De voorzitter was bij de tentoonstelling van Joure wezen 

kijken. Zij organiseren nu een dag een show waar de vogels s ochtends 

worden gekeurd en in de middag de vogels door belangstellenden 

kunnen worden bewonderd. Theo Gebbink had al goulds die aan het 

broeden waren. Behalve de grasparkietjes Chantal en Dirk nog niet. 

Wout Kreeft heeft al 9 jonge grasparkieten op stok waarvan 5 cinnamon 

zijn. Bij de voorzitter hadden de Japanse Meeuwen al 4 eitjes. Het nu 

afwachten of ze zijn bevrucht. Doordat het bij Johan Sikkema al 86% 

vochtigheid in het vogelhok was had hij de kachel al op de waakvlam 

gezet om de vochtigheid weer naar beneden te krijgen. Diedrik was 

kampioen bij de regioshow van de parkietenspeciaalclub in Drachten 

geworden met een overjarige eigen kweek opaline bourke. En was 

verder niet ontevreden over de behaalde punten van de 

kleurgrasparkieten. De verdere leden hadden vanavond niet veel te 

vertellen over hun vogels omdat ze nog niet bezig zijn met de kweek. 

De leden zijn eerder bezig met de aankomende tentoonstellingen. Ook 

discussieerden we even hoe vogels worden beoordeeld door 

keurmeesters en wat we van het keurbriefje vinden en wat we met de 

opmerkingen doen op het keurbriefje van een keurmeester.  Daarna 

werd Mark toegesproken. Met een bos bloemen voor Tineke en een bon 

van de Primera werd Mark door de voorzitter bedankt voor het werk wat 

hij heeft verricht voor de vereniging. Ook een bedank woordje voor 

Tineke die de verslagen over schreef in het notulen boek. Mark haalt 

kort herinneringen op van het bijna 25 jaar lidmaatschap van de Lemster 

Volière Vrienden. Mark die nu lid is van Dokkum geeft aan dat er in 

Dokkum nog zo’n 40 leden zijn. Op vrijdag 18 oktober zal hij zijn 

eerste vergadering bijwonen sinds hij in Dokkum lid is geworden. Het is 

ondertussen alweer 22:00 uur en er wordt gevraagd of de verloting kan 

plaats vinden. De prijzen worden weer verdeeld onder de gelukkigen die 

hun nummer horen van de voorzitter. Vraag en aanbod komen deze 

avond niet aan bod. De voorzitter wenst iedereen een wel thuis. 

 

Diedrik 27 oktober 2019 



 

Overzicht van de behaalde prijzen op de verschillende 

tentoonstellingen: 

 

Kampioenen afdelingstentoonstelling 2019 in Balk 

Algemeen en stammen kampioen kanaries  S. Tolsma 

Tropen kampioen     T. Gebbink 

Kampioen stellen tropische vogels   J. Scholte 

Jeugdkampioen      D.P. Kelderhuis  

 

Voor de volledige catalogus zien onze site 

www.lemstervolierevrienden.nl   

 

Prijzen Fryske Kampioenschappen Kerstshow Leeuwarden 

 

Kees van Ginkel 2 x Goud, 1 x Goud stel 

Johan Sikkema 3 x Goud, 1 x Goud stel, 1 x Zilver 

Jan Scholte  1 x Goud, 1 x Goud stel, 1 x Zilver 

Diedrik Kelderhuis 1 x Goud, 1 x Brons 

Binne Scholte  1 x Goud, 1 x Zilver, 1 x Brons 

 

Voor de volledige catalogus zie de site 

www.leeuwardervogelvrienden.com  

 

Vogel 2020 gehouden in Zwolle 

Kees van Ginkel 1 x Zilver 

Johan Sikkema 1 x Kampioen, 1 x Brons 

Diedrik Kelderhuis   1 x Kampioen 

Sake Tolsma   1 x Brons stammen 

 

Voor de volledige uitslag zie de site www.nbvv.nl  

 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en op naar de kweek en hopen 

op succes voor de volgende tentoonstellingen    

http://www.lemstervolierevrienden.nl/
http://www.leeuwardervogelvrienden.com/
http://www.nbvv.nl/


 
 

  



 

 
 

 

 
 



Luchtvochtigheid 

 

De “winter “staat weer voor de deur, echter door klimaatveranderingen 

is het nog maar de vraag of die wel komt. Vaak oostenwind die 

vergezelt gaat met een lage luchtvochtigheid en veranderende luchtdruk. 

Bij de vogel kwekers komt men ook vaak een hygrometer tegen in zijn 

of haar kweekhok. Zij zijn er zich terdege van bewust hoe belangrijk dit 

apparaatje is voor een succesvolle kweek. Niet alleen op kijken, maar 

handelen als het onder de 60 % procent is gekomen. Maar menig 

kweker onderschat de waarde van een dergelijke meter. 

Maar beseffen niet dat een goede kweek afhangt van een goede en 

constante vochtigheidsgraad. De beste is het aanschaffen van een 

haarhygrometer, deze kun je gemakkelijk stellen. Je stopt hem in een 

natte doek en dan moet hij 100% relatieve vochtigheid aangeven.  De 

lengte verandering wordt mechanisch overgebracht naar een wijzer, die 

vervolgens de relatieve vochtigheid aangeeft. Zowel een vochtige als 

een droge atmosfeer/lucht wordt bij bepaalde temperaturen als 

onaangenaam ervaren. Bekende begrippen als drukkend, kil en 

waterkoud, die moeilijk zijn te definiëren, hebben te maken met een 

zeer hoge luchtvochtigheid van boven de 70%. Afhankelijk van de 

weersomstandigheden en de mate van de ventilatie, kan de 

vochtigheidsgraad ook binnen huis dagelijks verschillen. Zoals in de 

winterperiode de verwarming aanslaat zal de relatieve vochtigheid 

geleidelijk afnemen naar gelang men stookt. In het algemeen wordt in 

de vogel vertrek gemiddeld gestookt op ca. 16% Celsius, een 

vochtigheidsgraad is dan gewenst tussen de 60-70 %. Dat lucht 

waterdamp bevat zien we meestal pas als het koud wordt en de ramen 

beslaan. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht 

en zodra het kouder wordt moet er dus waterdamp uit de lucht 

verdwijnen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een koud raam waar de lucht 

sterker afkoelt dan elders in de ruimte. De overtollige waterdamp gaat 

over in druppeltjes (condens) en het raam beslaat dan. Lucht kan dus 

een beperkte hoeveelheid waterdamp bevatten en die hoeveelheid hangt 

weer af van de temperatuur. 

De relatieve vochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp de lucht bij de 

heersende temperatuur bevat, dus hoe vochtig het is. Een waarde van 

100% 



wijst op een maximale hoeveelheid waterdamp : de lucht is verzadigd. 

Bij een relatieve vochtigheid van 50% bevat de lucht bij de heersende 

temperatuur de helft van de maximaal mogelijke waterdamp. Deze 

vochtigheid is erg zelfs heel belangrijk voor onze vogels en zeker in de 

broedperiode, maar ook in de rustperiode mag het gehalte nooit te hoog 

oplopen. Als de vochtigheid te laag wordt (vooral in de winter) in de 

kweekruimte dan kan dit kwalijke gevolgen hebben voor het ei. Het 

eivlies wordt daardoor te taai net onder de eischaal, waardoor het 

uitkomende jong grote problemen kan ondervinden om uit het ei 

te komen , en daardoor niet in slaagt uit het ei te komen. Met het gevolg 

een volwassen uitkomend jong dood in het ei. Een goede 

vochtigheidsgraad in je kweekruimte ligt tussen de 60 a70% iets hoger 

of lager kan, in ieder geval niet onder de grens van 50%!  Wat kun je 

daar dan aan doen, hier geldt ook dat er dan diverse oplossingen 

mogelijk zijn.  1) Benevel de eieren licht met wat lauw water. 2) Je kunt 

ook om de 3 dagen badwater geven, de pop regelt het zelf  

(ook weer lauw water ) 3) Maak om de paar dagen de bodem van het 

kweekhok nat ( verwijder de dag erop de bodembedekking ) 4) Ook de 

ruimte in het kweekhok eens wat benevelen . 5) Laat ook regelmatig 

frisse lucht binnen in je kweekhok.  Wat ik doe staat hier niet bij, maar 

ik zal vertellen wat ik doe. Ik heb een radiator in de kweek ruimte en 

een elektrische kachel op olie, die verwarmd wordt door stroom. Ik heb 

het constant rond de 17 % Celsius in de kweekruimte. In eerste instantie 

doe ik ophang bakken aan de radiator, gevuld met warm water en zolang 

ik niet onder de 60% kom, hou ik dat zo. Als het echt winter wordt en 

het komt beneden de 60 %, dan schakel ik een tandje bij door een stenen 

schaaltje met kokend water op de verwarming te zetten, als het gewenst 

is eventueel 2 stuks. Is het dan nog beneden de 60 %, dan ga ik natte 

warme doeken plaatsen op de verwarming. Meestal is dit dan voldoende 

om het op peil te houden. Ik hoop met dit artikel het nut van de  

hygrometer te hebben uitgelegd , het is een must in je kweekhok en voor 

de prijs hoef je het echt niet te laten. Zeker niet in de allerlaatste plaats 

wil ik eenieder een gelukkig 2020 wensen en op naar een goed 

kweekseizoen, iedereen gaat weer op nul beginnen en grijp die kans.     

 

Theo Gebbink   

  



geel- en rood mozaïek kanaries 

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

 

 

 

 

   

 

 

 
  



Jaarverslag 2019 Lemster Volière Vrienden 

 

In januari 2019 hebben we 33 leden waarvan 1 jeugdlid en eindigen in 

december 2019 met 27 leden en geen jeugdlid meer. Bertus Thijsseling 

heeft bedankt als lid. Bertus is 55 jaar lid geweest van onze vereniging. 

Tinus van der Molen is overleden. Jaap Brouwer heeft bedankt als lid. 

Lies Verburg bedankt als lid. Ze gaat verhuizen en heeft geen vogels 

meer. Mark Visser is verhuisd naar Dokkum en is nu lid bij de 

vereniging in Dokkum. Ons jeugdlid stopt ook met vogels kweken en 

heeft het lidmaatschap op gezegd zodat onze vereniging geen jeugdlid 

meer heeft. 

Bestuursverkiezing: De functie van voorzitter was dit jaar aan de beurt. 

Johan Voerman had zich opnieuw verkiesbaar gesteld, er waren geen 

tegenkandidaten aangemeld bij de secretaris en wordt Johan Voerman 

voor de komende periode weer de voorzitter van de Lemster Volière 

Vrienden. 

Ook vond er tussentijds nog een bestuurswisseling plaats. Met de 

verhuizing van Mark Visser moest de vereniging op zoek naar een 

nieuwe secretaris. Het bestuur stelt voor dat Diedrik Kelderhuis de taak 

van secretaris op zich neemt. En het bestuur met 4 personen door gaat in 

plaats van 5 personen. Dit is in de vergadering van 24 april aan de leden 

medegedeeld en er waren geen bezwaren.  

Dit jaar 5 clubavonden. Een avond minder dan in 2018. Dit omdat er 

minder belangstelling blijkt voor onze clubavonden. De 5 avonden 

werden gemiddeld bezocht door 9,5 lid. Dit kan iets meer of minder zijn 

omdat er van de vergadering van februari geen verslag is gemaakt, 

waardoor ik niet de opkomst van die avond heb. Ik heb dus het 

gemiddelde over 4 avonden berekend. Het aantal leden wat de 

vergaderingen bezoeken zakt dus wel. In 2018 kwamen er gemiddeld 

over dan wel 6 avonden nog 11,8 leden. In 2019 hadden we geen 

sprekers en de avonden werden dan gevuld met punten uit de agenda en 

met Fûgelpraet. Voorstellen van de leden om de avonden met iets te 

vullen kwamen er ook niet echt na vragen van het bestuur. Er is dit jaar 

besloten, met instemming van de leden om de onderlinge TT samen te 

organiseren met de afdeling Folière Foriening S.W.H. uit Koudum.  

Hopelijk met gevolg dat het een show wordt met nog een groot aantal te 

showen vogels. 



De onderlinge show in Balk samen met de Folière Ferening S.W.H. 

leverde 262 vogels op. Dit door 27 inzenders van beide verenigingen. 

Kijken we naar onze eigen vereniging dan zijn er 128 vogels ingestuurd 

door 12 leden de L.V.V. In 2018 waren dit nog 151 vogels door 15 

inzenders. 

 

Klassement TT Show Balk 2019 Lemster Vogelvrienden 

 

1 Tolsma, S.C.S  461 93 92 92 92 92 

 2 Kelderhuis, D.G. 460 94 92 92 91 91 

      

 3 Sikkema, J. 457 92 92 91 91 91 

      

 4 Ginkel, van C. 456 93 92 91 90 90 

      

 5 Voerman, J. 456 93 92 91 90 90 

      

 6 Scholte, J.  453 92 91 91 90 89 

  

 7  Gebbink, Th. J. 449 93 90 89 89 88 

 8 Velde, van der H.W. 445 91 89 89 88 88 

  

De kampioenen van de onderlinge tentoonstelling Lemster Volière 

Vrienden van 2019 

 

Kleurkanarie kampioen + Bondskruis Sake Tolsma 

Stammen kampioen kleurkanaries  Sake Tolsma 

Postuurkanarie kampioen   Johan Sikkema   

Tropen kampioen    Theo Gebbink 

Kromsnavel kampioen   Diedrik Kelderhuis 

Open klasse kampioen   Johan Voerman 

Derby kampioen    Theo Gebbink 

Jeugdkampioen    Dirk Pieter Kelderhuis 

Van der Veer’s beker    Theo Gebbink 

Hoogste gemiddelde 5 beste vogels EK Sake Tolsma 

Bondskruis dit jaar in de kanaries  Sake Tolsma 

Bondsmedailles   Theo Gebbink en Sake Tolsma 



  



 

 

 

Op 21 november 2019 is Tinus van der Molen overleden. Tinus is 34 

jaar lid geweest van onze vereniging. Hij heeft in het bestuur gezeten als 

secretaris, en als notulist. Zijn laatste verslag in het notulenboek is van 

oktober 2015. Daar schrijft hij dat hij de nieuwe notulist succes wenst 

met het schrijven van de notulen nu hij het stokje overdraagt aan Ernst 

Westerink. Ook deed Tinus de organisatie van de koekactie ’s welke de 

vereniging heeft gehouden. De laatste jaren was het voor Tinus niet 

meer mogelijk om de vergaderingen bij te wonen. 

We verliezen in Tinus een zeer gewaardeerd lid, moge Tinus in vrede 

rusten. 

 

Secretaris Lemster Volière Vrienden, Diedrik Kelderhuis 

 

 

 

 

 

           Voor verse waar en vlotte bediening 

 

Groente-  en Fruithal 

 

 
D. J. van Looy 

 

 
       Kortestreek 4, Lemmer 

  Tel. 0514 - 565100 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

● 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
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl


 

 
 

 

 
 





 


