31e jaargang nr. 4
Donderdag 24 april 2014 houden wij onze gewone ledenvergadering in Het
Baken. Aanvang 20.00 uur
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Opening
Notulen vergadering van 17 maart jl.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Lezing door de heer Jan Tijsma
Misser van de maand
Pauze
Vervolg lezing
Trekking verloting
Vraag en aanbod
Rondvraag
Sluiting

Het is weer eens gelukt om een afspraak te maken met Jan Tijsma.
Al twee keer eerder heeft hij ons laten genieten van zijn foto’s en vooral zijn
verhalen daarbij. Ook deze keer verwachten wij er veel van.
Als landschaps- en natuurfotograaf gaat Jan Tijsma uit Oudemirdum bijna
dagelijks op pad binnen het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Van de
foto`s die de afgelopen jaren zijn gemaakt, heeft hij een kleur- en klankrijke
presentatie gemaakt. Het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân in de vier
seizoen, dat is de titel. Hierin staat niet alleen het landschap centraal, maar ook
de in het landschap levende dieren, flora en natuurlijk fauna. Tevens is Jan
Tijsma eind vorig jaar een aantal dagen te gast geweest bij Staatsbosbeheer, op
het onbewoonde eiland Rottumeroog en om wadvogels te tellen. Van dit verblijf
heeft hij een korte presentatie gemaakt. Door de zware storm eind vorig jaar is
een groot deel van het eiland weggeslagen en is het onderkomen afgebroken. De
beelden die Jan Tijsma laat zien, zijn derhalve redelijk uniek.
Alvast een voorproefje op: http://jantijsma.nl/
Via uw e-mail kunt u op verzoek elke week enkele van zijn nieuwste foto’s
bewonderen.
Onze vereniging is via internet te bereiken op: www.lemstervolierevrienden.nl

Agenda 2014:
Donderdag 24 april
Maandag 8 september
Woensdag 29 oktober
Donderdag 13 november
Vrijdag 14 november
Zaterdag 15 november

Clubavond
Clubavond
Clubavond
Tafelshow
Inbreng
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Ringenbestelling
Het formulier voor de 1e bestelronde voor de ringen 2015 kunt u tot 5 mei
a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van Ginkel.
Uitlevering na 1 oktober a.s.

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.

Algemene Vergadering
Vrijdagavond 25 april wordt in Drachten weer de districtsvergadering Friesland
gehouden. Dit is een voorbereiding voor de Algemene Vergadering van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Deze vergadering vindt plaats op zaterdag 17 mei in Renswoude.
Vanuit onze Regio wordt 1 persoon gezocht om deze vergadering bij te wonen.
Het is mij nog niet bekend wie meegaat hier naar toe.
Op de agenda staan onder meer:
De herverkiezing van Klaas Snijder als vice voorzitter, Ton Koenen als
secretaris en Dirk Verburg als penningmeester. Er hebben zich geen
tegenkandidaten aangemeld.
Ook moet er een nieuwe vertegenwoordiger worden gekozen voor de
Geschillencommissie. Hiervoor heeft zich aangemeld de heer H.G.M. van der
Westen.
Er is een voorstel om de leeftijdsgrens voor jeugdleden te verhogen naar 18 jaar.
Aantekening van de Bondsraad:
Enige jaren geleden is dit onderwerp ook ter sprake gebracht. De reden toen
was dat jeugdleden van 16 en 17 jaar zich geen kind meer voelden, maar jong
volwassenen en dus graag mee wilden doen met de senioren.
Met dit voorstel wordt gevraagd om dit weer terug te draaien. De vraag is dan
of dit door de jong volwassenen gedragen wordt. De keus is aan ons als leden
van de LVV.

Uit het jaarverslag:
Het ledenaantal van de Bond is met 695 leden gedaald tot ruim 24 duizend
leden.
De Bond kent 13 Ereleden en 13 Leden van Verdienste.
De Speld voor Bijzondere Waardering is vorig jaar 30 maal uitgereikt, waarvan
dus 2 maal in Lemmer.
De penningmeester van de Bond meldt een verlies van € 47.762.
Vergeleken met 2012 kwam aan contributies/advertenties e.d. bijna 25 duizend
euro minder binnen.
Vogels 2013 koste bijna 50 duizend euro; het blijft het een mooie show, maar
toch zal de Bond ook hier op de kleintjes moeten letten.
Persoonlijk vind ik de opstelling van het financieel overzicht niet gemakkelijk
leesbaar.
Johan Voerman

Ook uw Postkantoor
Tel. 0514 - 565931

Spar Supermarkt
Lijnbaan 2
Lemmer

Tel. 0514 - 563311

De mens en zijn vogels
(deze keer op verzoek geen mens op de foto
maar de vogels)

Op bezoek bij Jannie en
Siebe van der Velde.
Deze keer geen moeilijke dingen: Johan
had mij duidelijk uitgelegd waar ik moest
zijn. En het moet gezegd, zelfs mijn
Tomtom zou het hem niet hebben verbeterd en ik kon bij wijze van spreken
met de ogen dicht het opgegeven adres vinden.
Dat ik toch de ogen maar heb open gehouden was dan ook uitsluitend om mijn
bolide (en die van anderen) heel te houden.
Nóg makkelijker zou zijn geweest wanneer Johan me zou hebben opgehaald en
thuisgebracht maar de familie van der Velde woont bijna in zijn voortuin en
Johan's service gaat wel ver, maar niet zó ver!
Goed we waren dus bij Jannie en Siebe van der Velde. Of eigenlijk waren we
bij Jannie en was Siebe daar ook. Want Jannie is in dit geval de “vogelgek”.
Siebe vertelde dat het echt haar hobby is en dat hij hand- en spandiensten
verricht. Dat hangt ook samen met de beperkingen welke Jannie door haar
ziekte worden opgelegd. Die beperkingen zijn ook mede een reden waarom we
Jannie al geruime tijd niet op onze bijeenkomsten zien. Jannie en Siebe wonen
al lang in Lemmer en hoewel ze vroeger regelmatig verhuisden, zijn ze nu niet
meer van plan om een andere stek op te zoeken. Ze voelen zich hier helemaal
thuis, zogezegd.
Het gesprek gaat aanvankelijk over van alles en nog wat, behalve over vogels.
Natuurlijk over de ziekte van Jannie, de plaatsen waar ze gewoond hebben,
andere personen in Lemmer (woonde die niet daar en daar, tegenover de
zoon/dochter van die en die, enzovoorts). Jannie en Siebe zijn gezellige praters
die niet gauw stilvallen. En dat is eigenlijk zeker zo interessant als het praten
over de vogels. Ik leer veel over Lemmer tijdens deze bezoeken. Goed mee
genomen al heeft u als lezer daar niets aan.
We worden tussen de onderwerpen door volgegoten met koffie en leiden na
geruime tijd het gesprek voorzichtig naar de vogels. Die zijn in de achtertuin in
een grote overdekte volière met nachthok ondergebracht. Ik moet eigenlijk
zeggen dat ze allemaal in één volière zijn ondergebracht. Het gaat om
agaporniden en wel om de agapornis fisherie. Die vliegen daarin met zo'n dertig
stuks gezellig rond.

Jannie houdt niet van het broeden “in kleine kooitjes” zoals ze het gebruiken
van broedkooien noemt. Bovendien heeft het broeden in kolonie het grote
voordeel dat mannen en poppen elkaar kunnen uitkiezen zodat evenwichtige
koppels ontstaan. Iets dat bij de gedwongen huwelijken via de broedkooi maar
moet worden afgewacht. Nadeel is wel dat van een op een bepaald doelgerichte
kweek geen sprake kan zijn. Het toeval speelt op deze manier wat de kleur van
de vogels betreft een grote rol.

Bij de volière aangekomen zien we aanvankelijk niet veel: de vogels zijn in het
begin van de broedperiode, sommige broeden al, en hebben zich massaal in het
nachthok terug getrokken. Daardoor valt het nog meer op dat op de grond van
de volière een aantal zijdehoenders rond stapt. Een haantje maakt luidruchtig
duidelijk dat hij bezoek niet erg op prijs stelt. Volgens Jannie zijn er geen
problemen tussen de hoenders en de dwergpapegaaien. En zijn de eitjes van de
hoenders mooi mee genomen.

Nadat Siebe even in het nachthok is verdwenen verschijnen de agaporniden met
z'n allen in de vlucht. En dat is een indrukwekkend gezicht: niet alleen
wildkleurige fisheries, maar fisheries in het blauwwit, geelwit, opaline, met rode
koppen, met witte koppen, bont. We kunnen door het fisherie-bos de fisheriebomen niet meer zien staan. Horen kunnen we die wel, want ook de fisheries
zijn niet erg gesteld op onze voor hen vreemde aanwezigheid en geven dat
luidkeels te horen. Maar na een kwartiertje bedaren de alarmkreten en resteert
een aangenaam gekwetter. Het is een prachtig gezicht om al die kleuren zo door
elkaar te zien en te letten op al die alerte vogeltjes die jou op hun beurt in de
gaten houden.

Een keurmeester zou waarschijnlijk wel wat op deze fisheries hebben aan te
merken maar dat zal Jannie een volkomen zorg zijn. Het gaat haar om het onder
gezonde omstandigheden houden van de vogels. Dan is het leuk dat er jongen
komen maar of die aan een standaard voldoen? Als ze maar gezond zijn en
mooie kleuren hebben. Daar gaat het om.
Wanneer het maar even kan zit Jannie bij de volière en geniet van haar vogels.
Wij hopen dat ze daarvan nog jaren kan genieten.

Maart 2014 Ernst & Johan

Zoute haring
Gebakken vis

Standplaats: hoek Schans – BK-plein

Tel. 0514-563164 (thuis)
0514-566102 (viswagen)

Voor heerlijk

Fruit
Van Vereeckens
Kwekerij en

Moet u naar :
de winkel van

Van Ginkel
AARDAPPELEN

Gemaalweg 18
Rutten

Voor

Naar:
J. Sikkema
Tjotter 17
8531 DE Lemmer
Tel: 0514-564266

M. Visser
Nieuwedijk 50
8531 HP Lemmer
Tel: 0514-569388

Tevens het adres voor:
Fife Fancy
Duitse Kuif
Goudgeel

Lizards

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

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
keesvanginkel@home.nl
tel. 06 24875943
Materialencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
keesvanginkel@home.nl
tel. 06 24875943
Contributie Lemster Volière Vrienden € 35,00 per jaar, te betalen aan het
begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 3370.54.126 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.

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
Een Halfzijder is een tweekleurige symmetrische vogel van een mannelijk of vrouwelijk
geslacht, deze Halfzijders zijn gewoon vruchtbaar, tijdens de ontwikkeling van het embryo
gaat er iets fout waar door er een niet gebruikelijke kleur of tekening ontstaat.
Er zijn ook Halfzijders die vertonen ook nog twee verschillende geslachten niet alleen
uitwendig maar ook inwendig, deze noemt men ook wel Gynander. Een Gynander is een
vogel waar een deel van het lichaam mannelijk een deel vrouwelijk is. Dit type Halfzijder
is echter onvruchtbaar omdat ze inwendig niet volledig ontwikkeld zijn.

Een speling van de natuur; man en pop in één vogel.
Deze vogel was te bewonderen op de tentoonstelling van Natuurzang in
Leeuwarden in oktober 2013.
Met dank aan Hans de Vries.

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

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

Zo af en toe kom je op het internet opvallende borden tegen, zoals deze:
http://www.dijksterhuis.net/natuurdagboek/eksters-gooien-stenen/
Het is een bericht dat Koos Dijksterhuis in een column op zijn site schreef.
Blijkbaar gebeurt dat op deze plek met enige regelmaat, omdat er een bord aan
gewijd is.
Eerder zag ik al eens een bord met 'Pas op, Buizerd valt aan'. Op deze plek
broedde een agressieve Buizerd die achteloze wandelaars die te dicht bij
zijn nest in de buurt kwamen, aan te vallen.
Bekend zijn natuurlijk de borden met het verbod op voeren van de meeuwen
omdat die de mensen zouden lastigvallen en onder schijten.
Bij dezen roep ik alle Facebook-contacten van Sovon op om foto's van
dergelijke vogelborden te delen op de Sovon - Facebookpagina. Er zijn er vast
nog veel meer te bedenken dat deze en bovengenoemde.
Ik ben heel benieuwd welke vogelborden Nederland rijk is.
(HvD)

Waarom een Darm Conditionerings middel ?
Als men de laatste jaren op onze grote internationale tentoonstellingen komt stelt men
vast dat na onze normale zaadmengelingen, nestbakjes, drinkbakjes, stokjes ,enz , enz
steeds meer stands komen die ons diverse producten aanleveren voor bv. vogels in
conditie te krijgen of te houden , vitamine producten in overvloed ,producten voor in
het drinkwater ,kortom een hele reeks producten die een 5 tal jaren geleden stukken
minder waren. Kijk maar eens naar de Comed producten ,met de uitschieters
Magabactin,Winmix en Megabactol. Zelfs onze zaadmengeling is de laatste jaren aan
veranderingen onder hevig .kortom dit staat ook niet stil en we moeten meegaan met
deze veranderingen , we ontkomen hier niet aan ,en het hoeft ook niet. Vele onder ons
wisten in het begin niet hoe hier mee om te gaan ,en bleven bij hun oude trouwe
gewoonte “trouwens een winnend elftal verander je niet zo gauw “ Eerlijk gezegd dacht
ik er toen ook zo over .Maar de tijd staat niet stil en ook in onze kanarie wereld
veranderd er heel veel en snel ,niet alleen in het uiterlijk van kleur en tekening worden
we geconfronteerd met vele veranderingen de komende jaren .
Maar in de medicatie voor onze vogels is er ook een flinke vooruitgang gekomen ,daar
we in het verleden eerst naar producten moesten grijpen die eigenlijk voor grote
hoenders en duiven zo niet varkens en of schapen bedoeld waren .Zijn er nu producten
die gemaakt zijn voor onze vogels ,dit is zeker een goede ontwikkeling. Mijn bedoeling
is niet een bepaald merk of merken aan te bevelen ,ieder maakt zijn keuze in overleg
met andere kwekers of op advies van de veearts en of leverancier. Wat ik in dit artikel
kwijt wil iets te schrijven over “Darmconditioners producten “Dit is toch een
middel wat ik denk niet meer onder ons voer weg te denken valt zeker in de kweek
periode is aan te bevelen dit dagelijks te geven onder je eivoer. Dit is zeker een
verbetering te noemen in onze kanarie kweek van de laatste jaren ,maak er dan ook
gebruik van. Zoals u op mijn site ook kunt lezen ben ik gebruiker van de Comed
producten met OA : Magabactin,Winmix en Megabactol.
Waarom een Darmconditioner en of andere ?
De afgelopen jaren zijn er door onze veeartsen een grote opkomst vastgesteld bij onze
kanaries van de MEGABACTERIE dit zijn grote staafvormige bacteriën die vast
gesteld worden in de kliermaag van onze kanaries .Dat dit verontrustend is blijkt uit
een studie van de diergeneeskunde van de Gentse Universiteit dat ongeveer 46 %
van de passeriformen ( alle kanaries ,en vinkachtige) en ongeveer 10 % van
Psittaciformen (parkietachtige) bleek na onderzoek besmet te zijn met de
Megabacterien. Ongeveer de helft van deze vogels vertonen klinische symptomen,
vogels die aangetast zijn door deze megabacterie geven een lusteloze conditie , slechte
werking van de kliermaag , verminderde voedselopnamen , spijsverteringsstoornissen
,lichte gele diarree, en in de allerergste gevallen zal de vogel of vogels er van sterven.
Deze stoornissen ontstaan omdat de kliermaag een verminderde zuurproductie geeft,

het is ook daarom dat men heden producten verkoopt om dit zuurgehalte via het water
terug te brengen of wel op peil te houden. En het zal er toe bijdragen dat dit zuurgehalte
een optimale zuurgraad in het darm stelsel houdt ,en zorgt zo voor een goede
spijsvertering. Tevens zal daardoor de colli ,salmonella ,en andere ziekten geen of
weinig kans hebben om zich uit te breiden ,tevens komt hierdoor de darmen in
evenwicht en krijgen uw vogels een natuurlijke weerstand tegen de meeste ziekte
verwekkers . Een Darmconditionering doet ongeveer het zelfde en is daarom ook zeker
aan te bevelen nu dit overal is te verkrijgen .Bij een gezonde vogel met een goede
darmflora zullen de goedaardige bacteriën t.o.v. de ziekteverwekkende overheersen
,zullen de ziekte verwekkende bacteriën het spijs verteringskanaal overheersen en zal
de vogel ziek worden ,in min of meer ernstige vorm. Door het geven van antibiotica (
Esb3 , Baycox) zal in dit geval de goede als de kwaadachtige bacteriën gaan doden
.Het is nu om een goede aangroei van de goede bacteriën te bevorderen dat me een
darm conditioner gaat gebruiken .Met andere woorden een darm conditioner dient als
voeding voor de goed aardige darmflora ,en zal er tevens voor zorg dragen dat de ziekte
verwekkende bacteriën zich niet meer aan de darmwand kunnen gaan vast hechten. De
meeste Darm conditioners zijn een combinatie van voorkomen van slechte ziekte
kiemen ,en het inbrengen van goede bacteriën in de darm flora. Het is aan de liefhebber
waar hij uiteraard voor kiest . Te raad gaan bij kwekers die dit al langer geven is hier
zeker op zijn plaats.
Wanneer en waarom gebruiken :
Het waarom zal nu wel duidelijk zijn denk ik maar zeker bij waterige en gele ontlasting
direct gaan gebruiken na eerst een antibiotica kuur te hebben gegeven. Wanneer gaan
we het dan wel gebruiken ? Tijdens de kweek na een kuur te hebben gegeven met Bv
Esb3 en of Baycox is het aan te bevelen dit preventief te geven aan de vogels ,dit kan
zonder nadelige gevolgen langdurig versterkt worden aan uw vogels, ( het is er
trouwens voor gemaakt). dus vanaf het koppelen van de vogels tot het zelfstandig zijn
van de vogels is dit zeker aan te bevelen .Zie het zo vogelvrienden kweek je in je tuin
ook nog alle groenten ,en of bloemen als je deze niet behandeld tegen weet ik wat welk
ongedierte en of andere ??? . Ik heb er ook jaren anders over gedacht ,maar we mogen
blij zijn met deze producten. Welk merk u ook kiest ,is mij gelijk laat je goed
voorlichten , maar gebruik ze wel. Een erg bekend merk is zoals al eerder vermeld de
Comed producten Ondanks dat men een winnend elftal niet moet veranderen ,is dit
een zaak om toch even stil bij blijven te staan en eens te overleggen met kwekers die
dit al jaren geven Succes en ga met de tijd mee je hobby vaart er wel bij , zeker weten.
Een goede kweek met gezonde vogels .

Wout van Gils.

