




36e jaargang nr.  5 

 

Woensdag 16 oktober 2019 houden wij onze normale vergadering in 

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

 

Agenda: 

* Opening 

* Verslag vergadering van 10 september jl.   

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Inleveren inschrijfformulieren TT in Balk 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet  

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

   

Agenda 2019: 

   

Woensdag 16 oktober  Clubavond  

Donderdag 7 november Inbreng vogels  

Vrijdag 8 november  Keuring + Opening 

Zaterdag 9 november  Open + sluiting om 16.00 uur 

 

Agenda Folière Ferieniging Súd West Hoek 

Deze vergaderingen worden steeds gehouden in “De Klink” in 

Koudum 

Donderdag 24 Oktober      2019 Ledenvergadering diapresentatie door         

Adri van Kooten ( parkieten)  + TT formulieren inleveren. 

Donderdag 23 Januari        2020 Jaarvergadering (filmavond) door                 

Rients v/d Werf 

Woensdag  25 Maart          2020 Ledenvergadering dia presentatie door         

Jan Tijsma 

 

Website Lemmer:  www.lemstervolierevrienden.nl  

Website Koudum:  www.voliereverenigingswh.nl  

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


Samenwerking: 

 

Wat de besturen betreft is alles klaar voor de tentoonstelling in Balk. 

Bijgaand heeft u de inschrijfformulieren en het reglement voor deze 

gecombineerde show ontvangen. 

De Lemster wisselbekers blijven gewoon intact en worden uit de 

totaal uitslag gefilterd. Dus u kunt kampioen worden over de 

gehele show en ook nog de Lemster kampioen worden. Als 

bestuur hopen we op een groot aantal inzendingen van de 

Lemsters. Heeft u vervoersproblemen? U kunt de voorzitter bellen 

en samen vinden we een oplossing.  

De afdeling Koudum verzorgt dit jaar met hun eigen mankracht  deze 
tentoonstelling, alleen zal Johan Sikkema met behulp van enkele leden 
de opstelling verzorgen met ons materiaal. Wat zou het fijn zijn dat al 
ons materiaal vol komt te staan met vogels. Het zal voor mij de eerste 
keer zijn in een lange rij van jaren dat ik niet de administratie van de 
show doe, met alles wat erbij komt kijken. 

Ook hebben we besloten om geen Tombola te organiseren omdat het 
bijna meer kost dan het oplevert. Als alle leden eens een gift doen voor 
de show hebben we misschien meer opbrengst.  

Voor volgend jaar zullen we proberen om meer gezamenlijke 
ledenvergaderingen te houden. Op pagina 3 vindt u de data in het 
begin van het nieuwe jaar voor Koudum. Wij moeten nog een planning 
maken, maar een oproep aan alle leden:  wat wilt u graag zien en 
horen op de ledenvergadering? 

Door verschillende oorzaken is onze afdeling niet vertegenwoordigd 
geweest op de districtsvergadering in Drachten. Bij mijn weten is dat 
ook niet vaak gebeurd. 

Tot ziens op de vergadering in Lemmer en op de openingsavond op 8 
november in Balk 

 

Johan Voerman 

 



 

 

  



 

Verslag ledenvergadering 10 september 2019 

 

De eerste bijenkomst na de zomervakantie. De voorzitter verwelkomde 

de 9 leden en Tineke Gebbink. Mark Visser welke vanavond verwacht 

werd om hem nog te bedanken voor het werk wat hij heeft gedaan voor 

de vereniging had verplichtingen bij de postuurclub waar hij secretaris 

van is. De voorzitter melde ons dat hij er vanavond niet was en hij 

probeert op 16 oktober aanwezig te zijn. Ingekomen stukken die bij de 

secretaris waren binnen gekomen waren: een uitnodiging van de Foliére 

Foriening S.W.H. om bijeenkomst bij te wonen op 19 september in de 

“Klink” te Koudum. Ze hebben deze avond een Hans Wagenaar welke 

een lezing over spatten in bad zal houden. Ook stond hierbij nog de 

datum van 24 oktober bij, wanneer ze dan een diapresentatie hebben 

door Adri van Kooten hebben. Het beleidsplan van het district, de 

notulen van het district van de laatste districtsvergadering en de agenda 

voor de vergadering voor vrijdag 4 oktober 2019. Ook kunnen er weer 

de bekende kalenders worden besteld worden. Er is ook een activiteiten 

bulletin uitgekomen van de noordelijke districten. Hier staat ook een 

stukje ingeschreven door onze voorzitter over de samenwerking van de 

komende tentoonstelling welke wij samen met de Folière Foriening 

S.W.H. in Balk gaan houden. Bij het volgende punt werd er door de 

voorzitter gevraagd aan de aanwezige leden wat te doen het nieuwe 

seizoen. Willen we zo door gaan met de avonden met Fûgelpraet of dat 

er andere ideeën zijn om de avonden een invulling te geven. Willen we 

nog eens een spreker en waar over. Het nadeel is vaak dat de ene helft 

wel interesse heeft als het bijvoorbeeld over tropen gaat en de andere 

helft dan geen interesse heeft en het daardoor vaak rumoerig gaat 

worden. Er wordt door leden geopperd om eventueel samen met de 

Folière Foriening S.W.H. te gaan vergaderen als zij dan een spreker op 

het programma hebben. Wout Kreeft vraagt dan of we niet moeten gaan 

fuseren met de Foliére Foriening S.W.H. Hierop antwoord een aantal 

leden dat dit nog wat te snel is maar dit in de toekomst onvermijdelijk 

lijkt te worden maar ze eerst maar de gezamenlijke show in Balk te 

organiseren. Veel verder komen we dus niet, en het bestuur zal eens met 

het bestuur van Foliére Foriening S.W.H. overleggen over eventueel 

gezamenlijke vergaderingen. Dan trekt de voorzitter de misser van de 



maand. Deze valt ten deel aan Mevr. Verboom. Omdat ze niet aanwezig 

is gaat het geld in de pot voor de volgende ronde. Dan Fugelpraat. Henk 

Kok verteld dat hij vogels heeft verkocht welke naar Tsjechië zijn 

gegaan. De Tsjechen hebben ze zelf bij hem opgehaald en men was 

onder de indruk van de kwaliteit van de parkieten. Henk vroeg ook of er 

leden waren die vogels zijn verloren door de hitte van afgelopen zomer. 

Zelf verloor hij een blauwwang rosella vermoedelijk door de hitte. Hij 

zoekt nog een nieuw exemplaar welke moeilijk zijn te krijgen. De 

andere leden kunnen niet zeggen dat ze vogels zijn verloren door de 

hitte. Maar dat de vogels het ook heet hadden gehad, hadden ze wel 

gezien. En er waren dan ook leden die de vogels extra badwater hadden 

gegeven of ze gesproeid hadden.  Henk had overigens goed gefokt 

afgelopen seizoen. Hij had 4 jonge roodvleugels, 4 jonge blauwwang 

rosella’s waarvan een is doodgegaan en 4 jonge penanten met elk een 

verschillende kleur. Dan wordt er met zijn allen nog even gesproken 

over het opkooien van vogels. De een doet het wel de ander juist weer 

niet. Sake Tolsma geeft aan dat hij voor zijn kanaries de stelregel 

aanhoudt van 10 vogels in een kubieke meter.   Er wordt door Diedrik 

nog gevraagd aan Kees van Ginkel hoeveel leden nog ringen bij hem 

bestellen. Hieruit blijkt dat een goede 20 leden ringen bij hem bestellen. 

De voorzitter vroeg nog aan Jan Kreeft of hij nog wat vogels in het hok 

had zitten. Het antwoord van Jan was dat hij wat kanaries en goulds 

amadine had. We sloten af met de verloting en vraag en aanbod. 

Gevraagd werd door Diedrik kist kooien. En de voorzitter had nog het 

reiskooitje welke in het clubblad stond mee genomen. Hier was geen 

liefhebber voor zodat het kooitje weer mee terug ging met de voorzitter. 

Ieder werd bedankt voor zijn komst en hopelijk tot de volgende 

bijeenkomst. 

 

Diedrik 28 september2019 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

Een berichtje uit Dokkum, 

 

Ik had de voorzitter belooft nog een stukje te schrijven voor het 

clubblad van de Lemster Volière Vrienden. In oktober 1994 zijn wij 

verhuist van Tibma naar Lemmer, voor mijn werk. Ik heb bijna mijn 

hele leven vogels of duiven gehad, en was in die tijd lid van de volière 

Vereniging Zang en Kleur te Dokkum. Een advertentie in de Zuidwest 

Friesland bracht mij naar de tentoonstelling van de L V V en heb mij 

daar opgegeven als lid en ben dus bijna 25 jaar lid geweest in lemmer. 

De L V V is een gezellige vereniging waar ik altijd met plezier de 

clubavonden heb bezocht, er was door de jaren een vaste kern van leden 

die deze avonden bezochten en het was er altijd gezellig en goed toeven 

in de derde helft, wat ik zal missen en maar afwachten of het in Dokkum 

ook zo gezellig is. De onderlinge T T was door de jaren heen een mooie 

show met kwalitatief goede tot zeer goede vogels. Zowel in de tropen 

als bij de kromsnavels en de kanaries met kampioenen op verschillende 

shows. Op de onderlinge regio en district tot aan de bondsshow aan toe, 

en de laatste jaren ook nog medailles op de wereld show en dat voor 

zo’n kleine vereniging. Jammer dat het ledental de laatste jaren 



terugloopt waar ik nu ook medeschuldig aan ben. Ik wens de Lemster 

Volière Vrienden veel succes toe en hoop dat de samenwerking met 

Koudum oplevert wat men ervan verwacht en een mooie gezamenlijke 

show oplevert. 

P S  ik kom op de clubavond 16 oktober langs om afscheid te nemen. 

Mark en Tineke  

 

Kweekkoppels 

Het is weer tijd om de kweekkoppels uit te zoeken, een zaak die met 

overleg en inzicht moet gebeuren. De kweekkoppels die het afgelopen 

seizoen tijdens het broeden het lieten afweten moet je verkopen, o.a. het 

uitgooien van de jongen – niet goed voeren – het nest voortijdig 

verlaten. Ideaal is natuurlijk wanneer we kunnen uitgaan van vogels 

waarvan de afstamming ons bekend is, dat is zeker belangrijk of ze 

ergens spilt voor zijn. Dit kan zowel zelfgekweekt materiaal zijn als 

vogels van een door gekweekte lijn. Maar ook als u zich goulds heeft 

aangeschaft, waarvan het erfelijk vermogen u niet volledig bekend is, 

zal het belangrijk zijn als u de ouders ziet en/of kent. Er kan immers niet 

beter geoogst worden dan gezaaid is! Wanneer men reeds enkele jaren 

een bepaalde kleurslag heeft gekweekt, zonder al te veel nieuw bloed in 

te brengen, dan weet men vaak welke vogels welke goede 

eigenschappen ( dominant ) vererven . Men zou hier in feite kunnen 

spreken van bloedverwanten, aangezien vele vogels met een bepaald 

kenmerk nauw verwant zijn. Laten we de blauwe gould als kleurslag 

nemen om een voorbeeld duidelijk te maken. Stel dat in het verleden 

een bepaalde blauwe voor de kweek ingezet hebben omdat deze een 

prachtig formaat had. In de loop van de jaren hebben we van de jongen 

er enige aangehouden met diezelfde goede eigenschappen. Hebben we 

deze nakomelingen nu (min of meer ) aan elkaar verwant gekoppeld dan 

zal het percentage jongen van groot formaat duidelijk de hoogte ingaan. 

Uiteindelijk zouden we nog enkel kanjers van blauwe goulds kweken , 

ware het niet dat nog heel wat andere kwaliteiten in het oog gehouden 

moeten worden. Dit verhaaltje gaat op voor iedere goede eigenschap, 

hetzij kleur, tekening, stuittekening, enz. …. maar ook voor de mindere . 

In het voorgaand voorbeeld had ook meteen fout kunnen gaan, men kent 

vaak de ouders niet. Want het is niet steeds zo, dat uit de combinatie van 

een grote met een kleine vogel hoofdzakelijk grote vogels gekweekt 



worden. Welke jongen men kweekt zal afhangen van het bezitten van de 

eigenschap(pen) die domineert t.o.v. deze partner. Ik heb afgelopen jaar 

een grote witborst pop ( schimmel )tegen een man witborst ( intensief en 

goed van kleur ) tegen elkaar gezet, toen ze 8 weken oud waren en uit 

het blok waren , zag ik meteen de goede dominante eigenschappen van 

de jonge vogels door de ouders waren door gegeven , ik hoop daar een 

paar witborsten te showen op onze TT in november . De grote van de 

pop bepaalt de grote van de jongen en de man vererft de kleur en 

tekening hoofdzakelijk. Na het kweekseizoen kunnen we onze 

kweekvogels gaan selecteren op het vermogen om een of meerdere 

goede eigenschappen op een dominante manier door te vererven. 

Bijvoorbeeld een gould die een goede tekening door vererft, 

onafhankelijk van deze van de partner wordt aangehouden evenals de 

jongen hieruit met deze eigenschap. Van deze jongen verwachten we 

immers dat deze op hun beurt deze eigenschap aan hun geslacht zullen 

door geven. Zo zullen we aanvankelijk over enkele lijnen beschikken 

welke in minstens een maar liefst meerdere eigenschappen uitblinken. 

De eigenschappen waarop ze minder goed presteren mogen echter niet 

slecht te noemen zijn. In de daaropvolgende jaren zullen we deze lijnen 

onderling gaan kruisen met de bedoeling steeds meer goede en 

dominante kenmerken in eenzelfde vogel samen te brengen. Zo kunnen 

we onze goulds van zeer goed formaat, maar misschien iets minder van 

tekening, paren aan een vogel komende uit een lijn met zeer goede 

tekening maar met een minder formaat. Aangezien we ervan mogen 

uitgaan dat elke vogel van deze vogels goede eigenschappen dominant 

vererft, hebben we een goede hoop op een aanzienlijk aantal jongen 

waarbij deze eigenschappen voorkomen. Ik wens eenieder succes toe 

met het uitzoeken van zijn of haar kweek vogels en veel succes op onze 

onderlinge tentoonstelling die plaats vindt in de Treemter te Balk 

gezamenlijk met de Sud West Hoeke uit Koudum. 

 

Theo Gebbink 



 

 

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 kanaries 

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

 

 



Voor verse waar en 
vlotte bediening 
 
Groente-  en 
Fruithal 

 

D. J. van Looy 
Kortestreek 4, 
Lemmer 
Tel. 0514 - 565100   
  





 



 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Secretaris: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

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

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 06 22427267  

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 42194717 

 

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


 

 
 

 

 
 





 


