




38e jaargang nr. 1 

 

We hadden zo gehoopt om deze avond weer bij elkaar te komen, 

maar de lockdown wordt zo het nu lijkt op 2 maart pas opgeheven 

en dan is het nog maar de vraag of we kunnen vergaderen. 

Onze volgende vergadering zal dus pas op 24 april zijn, en wel dus 

de jaarvergadering. Een vreemd idee! 

 

Als nieuw lid kunnen we begroeten: 

Alle Bergsma, It Skil 3, 8551  PC  Woudsend 

Alle, van harte welkom bij de Lemster Volière Vrienden, jammer 

genoeg kunnen we nog niet direct kennis met je maken.  

Veel plezier met de vogelsport. 

Bedankt als lid: 

Jan Kreeft, Gemini 3, 8531 NR Lemmer 

 

Woensdag 24 april   Gewone Vergadering 

Donderdag 9 september  Gewone Vergadering 

Woensdag 13 oktober  Gewone Vergadering 

Donderdag 11 november  Inbreng vogels voor de TT 

Vrijdag 12 november  Keuring van de vogels 

Zaterdag 13 november  TT open, sluiting om ?   

 

 

De laatste kans om ringen te bestellen voor het jaar 2021. 

Uw bestelformulier + het benodigde geld moet voor 26 maart 

aanstaande binnen zijn bij de ringencommissaris Kees van Ginkel, 

Wieringerstraat 9,  Lemmer 

 

 

 

 

Website Lemmer:  www.lemstervolierevrienden.nl   

Website Koudum:  www.voliereverenigingswh.nl  

http://www.lemstervolierevrienden.nl/
http://www.voliereverenigingswh.nl/


                       

 

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 

 



 
 

 

 

 
 

Helder Financiële diensten                   

Flevostraat 2-a                                      

8531 KS Lemmer                                   

Tel. 0514 – 56 62 62 

WWW.HELDERFD.NL                              
  

http://www.helderfd.nl/


Voorbereiding - vitamine E – legnood 

  

Voorbereiding: 

Het zal duidelijk zijn dat ook vogels de gelegenheid moeten krijgen zich 

voldoende voor te bereiden voor het nieuwe kweekseizoen alsmede ze 

op goede conditie te krijgen. Vogels die rechtstreeks van uit de buiten 

volière en of van de Tentoonstelling komen, zijn dit meestal NIET. Al 

zullen er altijd uitzonderingen blijven bestaan. De vogels moeten zeker 

11 maanden oud zijn, de nodige rustperiode en opfokperiode gehad 

hebben om vandaar uit de koppeling te laten plaats vinden, zowel de 

man als de pop dezelfde cyclus. Tijdens de rustperiode geen eivoer en 

badwater verstrekken! Goed uitgebalanceerde zaadmengeling ( voor 

elke periode anders ) , natuurlijke materialen en vitamines zijn van 

essentieel belang . Voldoende maagkiezel grit en oestergrit moeten ook 

elke dag beschikbaar zijn. Sepia en fris zuiver drinkwater dagelijks 

mogen ook niet ontbreken. De vogels op een goede en of natuurlijke 

manier brengen naar de broedcyclus met een licht uur per dag van 15 a 

16 uur. Daar zijn de menig van kwekers verdeeld, die met het licht 

anders omgaan namelijk: de ene houdt altijd hetzelfde aan en de andere 

voert het aantal licht uren op, doe altijd datgene waar je goede resultaten 

mee boekt. De vogels maar aan zijn lot overlaten, om dan plotseling 

enkele weken voor de kweek er alles aan te gaan doen en de vogels vol 

te proppen met vitamines en dergelijke middelen, leidt onherroepelijk 

tot teleurstellingen. Het steeds maar vroeger gaan kweken met onze 

vogels is de laatste jaren wel bekend, maar dit hoeft niet de grote 

oorzaak van de onbevruchte eieren en mislukte kweek te zijn. Dit komt 

volgens mij omdat men de vogels niet goed brengt naar deze vervroegde 

broedseizoen, maar meer doordat men de vogels niet juist zijn 

voorbereid op het kweekseizoen of de vogels niet op conditie zijn. In de 

natuur gaan de vogels ook pas broeden als ze op topconditie zijn, 

wachten is dan de remedie. Allerlei producten zijn te koop, een vogel in 

goede conditie jun je wel wat helpen, maar waar ik al eerder over 

geschreven heb, geef zoveel mogelijk mineralen en soorten grit . Dit 

zijn natuurlijke producten en daarom geef ik circa 8 soorten grit en iets 

meer soorten mineralen ( totaal ) , die zoeken ze zelf op in de natuur na 

behoefte , in de natuur is GEEN vogeldokter onder de vogels.  

  



Willen we Nieuwjaar ( januari ) de vogels in de kweekhokken hebben , 

dan kan dit alleen met de juiste voorbereiding zoals eerder beschreven, 

is dit niet zo wacht dan een tijdje en begin iets later met kweken. In dat 

geval zal geduld meer opbrengen dan alles te geforceerd te gaan doen. 

Ook al zijn het overjarige vogels toch zal de voorbereiding een must 

zijn en ga niet overhaast te werk. 

Hier geldt ook: geduld is een schone zaak, anders heb je kans op 

onbevruchte eieren. Het is wel bekend als een vogel op conditie is en de 

juiste voorbereidingen zijn getroffen, je ze een beetje kunt helpen 

zodoende meer kans op bevruchte eieren hebt, hier onder wat meer hier 

over. Ik heb ook als eens gouldamadines gezet die niet optimaal waren, 

want je wilt graag jongen, maar dat heeft geen zin, dit voorkomt 

teleurstellingen. Niet doen, wachten en misschien later zetten als ze 

vitaal en conditioneel in order zijn.    

 

 

VITAMINE  E: 

Het is alom bekend dat een gebrek aan vitamine (s) ook onbevruchte 

eieren te weeg kan brengen. Maar wanneer hebben vogels nu een gebrek 

aan deze vitamine (s)? Geweten is dat de vitamine E erg belangrijk is 

voor vogels in de kweek. Maar daar schuilt ook het gevaar in, je vogels 

nu vol gaan duwen met b.v. tarwekiemolie is zeker niet nodig en 

noodzakelijk. Ook met het toedienen van levertraan moeten we 

oppassen, want als we hier mee gaan over doseren is de kans erg groot 

dat we toch onbevruchte eieren kunnen gaan krijgen. Levertraan is 

ZEER rijk aan vitamine A en een te hoge dosis van deze vitaminen in 

het vogellichaam zou de vitamine E aantasten. De meeste ervaren 

kwekers zijn hier ook uitermate voorzichtig mee. En als het al doen, dan 

geven ze een minimale combinaties van een deze vitamines. Gebruik 

nooit 2 soorten die dezelfde beïnvloeding hebben. Ik heb eens een vogel 

gekweekt die werd in 2 jaar tijd overal kampioen, ook 2 jaar achter 

elkaar bij de Speciaal club van de SNGN op Urk ( dit was de mooiste 

vogel die ik OOIT gekweekt heb tot nu toe ) Toen wist ik helemaal niet 

van het bestaan van vitamine (s) en dergelijke . Maar pas op overdrijf 

niet, overdaad schaadt en dan weer onbevruchte eieren! Niet voldoende 

rust kan een van de oorzaken zijn, wanneer de eieren onbevrucht zijn.  

Wie aan tentoonstellingen meedoet is erg snel geneigd direct met deze 



vogels te gaan kweken, dat geldt zeker voor de poppen. Eigenlijk moet 

je kweekvogels en TT-vogels hebben, maar de kleine kweker heeft zijn 

of haar TT-vogels nodig voor de kweek, de keuze is aan U! Advies: 

geef Uw TT-vogels voldoende rust na de tentoonstelling ( circa 5 a 6 

weken ) De vogels zullen u belonen …met bevruchte eieren . Ook een 

aandachtspunt zijn de zitstokken in de broedkooi! Te dunne en of te 

hoog geplaatste zitstokken kunnen ook de oorzaak zijn van onbevruchte 

eieren. Te dunne stokken en de pop kan zich niet goed vasthouden 

tijdens de paring. Dit geldt ook voor de losse stokjes en te hoog 

gemonteerde zitstokjes voor de man tijdens zijn bevlieging van de pop.  

Een goede gemonteerde stok met een diameter van ca, 15 mm en of wel 

platte zitstokken gemonteerd op de juiste wijze zal zeker van invloed 

zijn op de bevruchting. Ook wordt vaak Feritbol gebruikt, te mengen 

door het zaad, het geen ook vitamine E bezit. Als je al jaren kweekt en 

je hebt genoeg jongen op stok: NIET VERANDEREN!!  Of zeer veel 

geduld hebben wanneer de vogels er zelf aan toe zijn, je kunt ze alleen 

maar een “ beetje “helpen “.  

 

LEGNOOD 

In de vogelsport heeft men vaak met legnood te maken. Een vogel met 

legnood kan letterlijk “ haar ei niet kwijt “. Een pop met legnood ziet er 

“ziek “uit, zit stil en in elkaar gedoken en is meestal met de hand te 

pakken! Voelt men dan op de buik van de vogel, dan ontdekt men al 

gauw de oorzaak: er zit daar een ei, dat de vogel niet op normale wijze 

kan leggen. Normaliter blijft een ei dat gereed is hoogstens vier en 

twintig uur in de vogel zitten. Het wordt kort na het voltooien van het ei 

door de spieren van het onderste gedeelte van de eileider gestuwd. De 

spieren die het ei moeten duwen kunnen soms van kou/of 

vitaminegebrek hun functie om het ei eruit te persen niet tot een goed 

einde brengen. Maak dan met niet te warm water of zalf het uiteinde van 

de vogel wat warm/soepel, zodat de pop haar ei kwijt kan. Er is ook een 

gezegde die zegt: “hij kan zijn ei niet kwijt “. Legnood is dus te 

voorkomen, althans in normale gevallen, als de pop oud genoeg is en 

geholpen wordt door de kweker. Ten tweede regel geldt, dat geen enkele 

vogel aan legnood dood behoeft te gaan, als men maar tijdig ingrijpt. 

Een andere vorm van legnood kan optreden, als de vogel dunschalige of 

schaal loze eieren legt, dit noemen wij in de volksmond: windeieren.  



Dit ontstaat door de een of andere storing bij de afzetting van de 

kalklaag om het ei of door gebrek aan kalk! Dat zit allemaal in oestergrit 

en/of maagkiezelgrit. Zelf voer ik in de broedtijd extra mineralen van 

Orlux. In hardnekkige situatie doet men wat warme slaolie op het 

achterwerk en wat ook goed kan helpen om haar in een warme 

ziektekooi te zetten, temperatuur ca 30 graden Celsius. Ook moet men 

niet te vergeten tijdens het broedproces sepia vrij ter beschikking 

stellen. Nadat het ei ca. 12 uur is bebroed, zal de ontwikkeling van de 

jongen beginnen. Zorg ook tijdens het broeden dat de luchtvochtigheid 

op peil blijft ( min.60 procent ) , dit kan men op diverse manieren te 

realiseren. Een bevochtiger – natte handdoeken als je een radiator in het 

vogelverblijf hebt – of warm water in verwarmingselement –en dan 

tegen de radiator hangen. Ik wens eenieder een goed broedseizoen 2021 

toe en dat er maar veel jongen geboren worden en tot ziens als de 

Corona dit toe laat om zonder risico weer te vergaderen.  

 

Theo Gebbink 

 

 

 

 

 

 

   De actie van de Rabobank eind vorig jaar heeft 

   dankzij jullie een mooi bedrag van € 79.13  

   opgeleverd. 

  



 

 
 

 

 
 



 

  

  



 

             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  
 

 

 



Jaarverslag 2020 Lemster Volière Vrienden 

In januari 2020 starten we het jaar met 27 leden en we eindigen in 

december 2020 25 leden.  

Jan kreeft het dit jaar bedankt als lid. Jan is 33 jaar lid geweest en heeft 

ook vele jaren vogels tentoongesteld op keuringen. Op 30 april jl. is ons 

lid Betty Bouma overleden. Zij was lid sinds 2009. 

Ten opzichte van 2019 daalt het leden (6) aantal in 2020 (2) minder 

snel, al baat de achteruitgang van de leden het bestuur wel zorgen. 

Bestuursverkiezing: statutair aftredend en herkiesbaar waren de functie 

van penningmeester Johan Sikkema en materialencommissaris Diedrik 

Kelderhuis. Er waren voor de functies geen tegen kandidaten en door de 

aanwezige leden op de jaarvergadering werden beide heren voor nog 

een periode herkozen. 

Voor 2020 stonden er 5 avonden in de agenda waar in we bij elkaar 

zouden komen om over onze hobby`s te vertellen en te informatie te 

delen. Echter toen nog niet wetende wat voor jaar 2020 zou gaan 

worden. Het bleef echter dit jaar bij 1 vergadering. Dit betrof de 

jaarvergadering op donderdag 6 februari jl. er waren 6 leden aanwezig 

en het 4-koppig bestuur. Het was de eerste vergadering welke werd 

gehouden in het buurthuis de Zandbanken na jaren in “It Baken” te 

hebben vergaderd. Daarna maakten we helaas kennis in de wereld met 

Covid-19. Of te wel het Coronavirus. En konden er van bijeenkomsten 

geen sprake meer zijn. 

De vergadering van 8 april werd afgelast en ook na de zomer die van 

september en oktober. Ondanks dat het na de zomer beter leek te gaan 

met het Coronavirus, besloot het bestuur van de Lemster Volière 

Vrienden de onderlinge tentoonstelling samen met Folière Forieniging 

Sud West Hoeke niet door te laten gaan. Het bestuur van de Folière 

Forieniging Sud West Hoeke wilde in eerste instantie hun onderlinge 

show, door hun vereniging, in aangepaste vorm door laten gaan, en een 

keuring te organiseren zonder bezoekers, zodat de leden van de Folière 

Forieniging Sud West Hoeke nog wel konden zien welke kwaliteit 



vogels ze hadden gekweekt. Toen kwam de 2e golf en hebben zij hier 

ook op terug moeten komen en geen keuring kunnen organiseren. Later 

werd door het districtsbestuur Fryslân ook de districtsshow geannuleerd 

en volgde de NBVV met het afgelasten van de Nederlandse 

kampioenschappen.  Al met al een teleurstellend jaar voor onze leden 

die onze vergaderingen bezoeken en aan tentoonstellingen meedoen.  

Secretaris Lemster Volière Vrienden, Diedrik Kelderhuis 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

    

● 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


 

 
 

 

 
 





 


