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  jaargang nr. 3 

 

Dinsdag 21 maart 2017 houden wij onze normale vergadering in 

Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 

* Opening 

* Verslag vergadering van 23 februari  jl  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Fûgelpraet 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Website: www.lemstervolierevrienden.nl    
 

Agenda 2017: 

    

Woensdag 19 april  Clubavond    

Maandag 11 september Clubavond   

Dinsdag 17 oktober   Clubavond Tafelshow   

Donderdag 9 november Inbreng vogels  

Vrijdag 10 november Keuring + Opening 

Zaterdag 11 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 

Bij Johan Sikkema zijn te koop: 

Gebruikte universeel kooien voor € 5 per stuk. Opbrengst voor de 

vereniging. 

 

Het bestuur ontving de mededeling dat de voorzitter van het district 

Friesland, Sicco Veenstra een hartoperatie heeft ondergaan. Hij is 

nu weer thuis en moet natuurlijk eerst aansterken. 

Ook vanaf deze plaats willen wij hem een voorspoedig herstel 

toewensen. 

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


 



De Satinetfactor De satinet is een mooie mutatie waarvoor nog niet alles is 

gezegd en geschreven. Heden ten dagen staat het nog niet met zekerheid vast 

of de satinet factor met de vier klassieke kleuren zwart, agaat, bruin en isabel 

te combineren is. Volgens de grootste satinetkwekers, mensen met vele jaren 

ondervinding op dit gebied, komt deze factor slechts voor bij isabellen en 

agaten en is hij in de agaat- en bruinreeks mogelijk nooit te kweken 

!uitgebreide opzoekingen en proeven o.a. door de Heer Vermeulen uit Geel, 

verspreid over jaren, hebben dit praktisch bewezen. Bij de verervings 

mogelijkheden zullen we daar uitgebreid op terug komen.  

Factorwerking : Alle bruine phaeomelanine en alle, tot bijna alle, zwarte 

eumelanine worden door de satinetfactor uit het uiterlijk van de vogel 

verdreven. Alleen op de bruine eumelanine heeft de satinetfactor schijnbaar 

geen vat. Satinetten bezitten rode ogen. Als bijwerking moeten we vermeden 

dat de satinetfactor werking meestal reeds zichtbaar is bij een latente 

verervende aanwezigheid !  

Effecten : Agaat satinetten vertonen over het algemeen veel minder 

overblijvende melanisatie dan isabel satinetten en zijn dus meestal veel sterker 

opgebleekt. Zoals reeds aangehaald, verhinderd de factor het optreden van 

zwarte eumelanine en bruine phaeomelanine, zodat theoretisch de agaat 

satinetten een volledig vetstofkleurig uiterlijk zouden moeten vertonen. Niets 

is echter minder waar, want veel agaat satinetten laten wel degelijk nog 

bestreping zien, welke evenwel in duidelijkheid, volledigheid en tint, van 

vogel tot vogel sterk kan verschillen. Sommige lijken volledig vetstofkleurig, 

terwijl andere uiterlijk moeilijk te onderscheiden zijn van bleke isabel 

satinetten.  De donskleur; over het algemeen licht beige bij isabel satinet en 

donkerder (grijzer) bij de agaatsatinet, kan dan uitkomst brengen .Het feit dat 

sommige agaat satinetten nog tekening tonen komt waarschijnlijk omdat er 

zich tussen de zwarte eumelanine van de klassieke agaat ook bruine 

eumelanine korrels bevinden, die na inwerking van de satinetfactor, 

overblijven en zichtbaar worden! Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn 

dat de satinet factorwerking tegen zwarte eumelanine niet steeds even radicaal 

verloopt, zodat er soms nog bij sommige agaat satinetten tekening overblijft. 

De microscoop kan hier uitkomst brengen. De mooiste satinetten, d.w.z. de 

meeste isabellen maar ook enkele agaten, bezitten een ietwat klaardere 

klassieke isabel tekening. De veren zijn daarbij kleurloos omzoomd omdat op 

die plaatsen alle phaeomelanine is verdwenen. Bij klassieke isabellen en 

agaten is de phaeomelanine op die plaatsen nog gereduceerd aanwezig. Vogels 

met een volledige melanisatie worden kortweg “satinet” genoemd.  



 

 

 

 

 
 



 

 

         

         

     

 

 

Projectstoffering 
 

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

Gordijnen (op maat gemaakt) 
 

Zonwering (binnen en buiten) 

TOP KWALITEIT 
voor een betaalbare prijs 

info@delangestreek.nl 

www.delangestreek.nl 

Langestreek 15-16 
8531 HV Lemmer 

Tel. 0514-564980 

mailto:info@delangestreek.nl


Verslag van de ledenvergadering op 23 februari 2017 

 

Het was ruim na acht uur dat voorzitter Johan Voerman deze 

vergadering opende. Het was niet zo dat hij er geen zin in had maar het 

aantal aanwezigen, zo'n tien man, hield de hoop levend dat er meer 

leden zouden opdagen. Het bleek ijdele hoop: een tweetal leden, Cees 

van Ginkel en Ben de Velde Harsenhorst, hadden zich afgemeld en voor 

andere leden vormden het voetbal en het weer wellicht een te groot 

obstakel. 

 

Het verslag van de vergadering van 16 januari jl. Werd goedgekeurd 

met dien verstande dat de vermelding van het kampioenschap bij de 

Open Klasse van Jan Scholten met zijn bruinoor hier alsnog wordt 

vermeld. 

 

Bij de mededelingen vermeldde de voorzitter het opzeggen van het 

jarenlange lidmaatschap door een lid dat die tijd in eenzaamheid heeft 

door gebracht, althans zonder onze inspirerende aanwezigheid. 

 

En toen stortten wij ons op de hoofdmaaltijd van deze avond, te weten 

het Nieuwe Prijzenreglement voor de Onderlinge Tentoonstelling 

(NPvdOT).  

Nu was dit niet de eerste keer dat dit aan de orde kwam dus was de 

verwachting dat de behandeling van dit punt weinig tijd zou vragen, nu 

er ondanks het verzoek in de vorige vergadering om opmerkingen en 

commentaren vóór deze vergadering bij het bestuur in te leveren, géén 

opmerkingen noch commentaren waren ontvangen. 

Dat bleek anders, waarbij tevens bleek dat het opstellen van een 

dergelijk reglement een klus is die misschien beter met direct 

betrokkenen kan gebeuren en vervolgens eerst met hen besproken, 

alvorens het stuk aan de ledenvergadering voor te leggen. 

Niet alleen werden er nu foutjes in het ontwerp vastgesteld, ook werd er 

verschillend gedacht over wat er precies moest worden geregeld bij 

ingezonden stammen waarbij de consequentie van het bestaan van 

eenheidspunten tot niet door iedereen aanvaarde gevolgen leidt.  

Jammer was natuurlijk ook dat deze commentaren pas nu naar voren 

kwamen, maar ja, dat kan gebeuren. 



De conclusie was uiteindelijk dat het ontwerp nog niet klaar was voor 

een hamerslag en dus nog verder moet worden onderzocht. Dus een 

volgende keer meer NPvdOT. 

 

De misser van de maand was ditmaal nr 16, Jacob de Moor. Die was er 

niet dus de prijs wordt voor de volgende bijeenkomst verhoogd. 

 

De vogelpraet was deze keer wat mat. Niet onwaarschijnlijk waren we 

wat moe na de intense aandacht bij het vorige punt. Bovendien zijn er 

nog maar een paar  die met de kweek zijn gestart. Toch een paar 

puntjes: 

*  de Bond houdt de ringkleuren van de COM aan, dus alle jaren 

zwarte ringen kan niet 

* de standaardring voor vinkachtigen (was 2.9mm) wordt per  

1-1-17   3 mm 

* vraag: mag de “Europese” ring ook voor tropen gebruikt? 

* is de kleur satinet bij alle vogels dezelfde? Denk aan vetstof. 

 

De vraag en aanbod leverden deze keer TT kooien op bij Johan 

Sikkema.  Dromt allen te samen want de opbrengst is voor de 

vereniging en dat hebben we nodig! 

 

De Rondvraag veroorzaakte geen enkele reactie.  Dus met de 

kanttekening dat de verloting deze keer weer als gebruikelijk vlekkeloos 

door Johan en Johan werd georganiseerd sluiten we dit verslag.  

 

27 februari 2017 Ernst 
 

 



 

 

 



 

Wiepke Hofstraat               

Lemmer     

 

 

 

 

 

 

Voor uw: 

 verenigingen 

 bruiloften 

 partijen 

 

Hans en Nienke Schäfer 

 

Tel. 0514 – 561960  b.g.g. 565753   

Postadres: Jac. De Rookstraat 10, 

8531 HA  LEMMER 

 

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 



 
 

       
Een vreemde ervaring 

 

Even een jonge zebravink ringen, de laatste

 van een nest van 4 jongen.  

En dan sta je raar te kijken. Je gelooft je ogen 

eerst niet, dus het vogeltje omdraaien en van 

de andere kant bekijken. Maar het is echt zo, 

de ene poot staat naar achteren in plaats van 

normaal naar voren. En dan kan de ring wel 

worden opgeruimd.  

Je weet dat dit niet goed kan komen en ik heb 

het beestje dus laten inslapen. 

Een “foutje” van de natuur! 

Johan Voerman 



 



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 



Voor verse waar en    

vlotte bediening 

   

Groente-  en Fruithal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

D. J. van Looy 

 

Kortestreek 4, Lemmer 

Tel. 0514 – 565100 

 

 

 

 

 

Hulp nodig bij het invullen van uw aangiftes? 
Bel:  Pieter Beintema 
  0514 569339 
Bezoek: Van Rijgersmapark 4 
  8531 BJ LEMMER 



 
 

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: 

M. Visser   Nieuwedijk 50, 8531 NP  LEMMER 

nvisser@home.nl   tel. 0514 - 569388 

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:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl


  
 

 



 

 

 



 



 


