33e jaargang nr. 4
Dinsdag 19 april 2016 houden wij onze gewone ledenvergadering in Het
Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Verslag vergadering van 22 maart jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Thijs de Boer - Ganzen en Zwanen in Lemsterland
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Vervolg Ganzen en Zwanen en wat meer komt overvliegen
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting
Zoals besproken op de ledenvergadering van 22 maart jl. gaat de extra
vergadering in mei niet door. Er zal vermoedelijk te weinig belangstelling
voor zijn.
Agenda 2016:
Maandag 12 september
Donderdag 20 oktober
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 12 november

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

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Denkt u eraan dat de contributie is verhoogd naar € 40 per jaar.
Heeft u al de € 35 betaald? Dan graag € 5 bijstorten op de rekening van de
vereniging.
Burgelijke stand: ingeschreven als nieuw lid per 1 april 2016:
De heer J. Brouwer, Lindedijk 10, 8481 KH Nijetrijne
Ook u van harte welkom bij de Lemster Volière Vrienden.

Het formulier voor de 1e bestelronde voor de ringen 2017 kunt u tot 5
mei a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van Ginkel.
Uitlevering na 1 oktober a.s.
De kleur van de ringen voor 2017 is donkerblauw.
Ganzen en Zwanen in Lemsterland
Thijs de Boer is een vriend en oud-collega van mij. Bij de afdeling
Tjeukemeer van het Limnologisch Instituut in Oosterzee lag de aandacht
van onze werkgroep op de chemische kant van het water.
Na het opheffen van de afdeling in Oosterzee kwam ik op wachtgeld en
Thijs ging eerst bij het Nederland Instituut voor Oecologisch Onderzoek
(voorheen Limnologisch Instituut) in Nieuwersluis en later in Wageningen
werken. Hij bleef in Lemmer wonen.
Zijn werk ging de kant uit naar het onderzoek van de interactie tussen
waterplanten en watervogels, waaronder die van het schedefonteinkruid en
de kleine zwaan.

Later kwamen daar ook verschillende ganzensoorten bij, zoals de Kolgans
en de Kleine Rietgans. Na zijn pensionering is hij vooral deze vogels blijven
opzoeken en bekijken. Voor verschillende instanties, waaronder SOVON en
ook zijn voormalige werkgever, verzamelt hij gegevens over de
verschillende zwanen- en ganzensoorten. Hij doet dat met name in de
omgeving van Lemmer.
We hopen samen met hem een gezellige avond te hebben.
Johan Voerman

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

Verslag van 22 maart 2016
Opening.
Onze altijd aanwezige, altijd doorzettende voorzitter Johan Voerman
ontbrak deze avond.
In zijn plaats hanteerde Johan Sikkema het voorzitters kopje.
Het was voor mij een vreemde avond: minder dan driehonderd kilometer
verderop vochten mensen voor hun leven, stierven ze, treurden anderen om
de dood van hun geliefden, of waakten bij zwaar gewonden. En wij hielden
ons vanavond bezig met vogeltjes..........
We waren deze avond toen voorzitter Sikkema opende met een klap van zijn
koffiekopje, met z'n elfen. Later kwamen daar nog Diedrik en Sake bij en
waren we dus bij de sluiting – later – met dertien man.
Verslag van 24 februari 2016.
Het verslag werd ongewijzigd goedgekeurd en leidde ook niet tot
opmerkingen.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Behoudens de berichten van verhindering waren er geen mededelingen.
Ingekomen was een clubblad van Leeuwarden II.
Veel tijd werd deze avond aan districtsstukken besteed, met name aan de
bondsstukken die daar aan de orde zouden komen. Wanneer ik het goed heb
begrepen dan waren er een tweetal voorstellen aan de bondsraad die
betrekking hebben de prijstoekenning bij tentoonstellingen. Wat er echter
precies werd voorgesteld werd niet duidelijk zodat de vraag of er voor dan
wel tegen gestemd moest worden ook naar een antwoord bleef zoeken. Na
geruime tijd heen en weer gepraat werd besloten dat op de regiovergadering
nog eens geprobeerd zou worden duidelijkheid over de voorstellen te
krijgen. De afgevaardigden kregen volmacht om naar bevind van zaken te
stemmen.
Wat minder tijd kostten de voorstellen om de heer Snijder tot
bondsvoorzitter te benoemen (al ontbrak daarbij wel ieders enthousiasme)
en de heer Veenstra tot districtsvoorzitter te kiezen.
En over enthousiasme gesproken: onze secretaris toverde nog een
ingekomen stuk uit z'n mouw. De club in Joure heeft een enquête gehouden
onder haar leden en die enquête ook aan ons gestuurd.

Vraag was of een dergelijk enquête iets voor ons was? We kwamen al snel
tot de conclusie dat dit ten aanzien van de leden die regelmatig onze
avonden bezoeken een overbodige werkwijze is.
We weten over inzet, gehouden vogels en dergelijke genoeg van elkaar.
Misschien heeft het enig nut bij die leden die we minder zien. Daar zou het
bestuur nog eens naar kunnen kijken.
Misser van de maand.
De betrokkene was er niet. Dus de pot werd weer met €2,50 bijgevuld.
In de pauze werden als gebruikelijk weer lootjes verkocht en zagen we
Johan Sikkema dus in een dubbelrol.
Vogelpraat.
Als gezegd hadden we veel aandacht, nou ja, in ieder geval tijd, besteed aan
de ingekomen stukken.
Daarom beperkten we ons deze avond tot een rondje langs de aanwezigen
om te vragen hoe het met de broederij ging. Natuurlijk is nog niet iedereen
hiermee bezig maar bij wie wel kweekte bleek het in het algemeen redelijk
te gaan. Kanaries, grasparkieten en ook de tropen bleken dit jaar kennelijk
van plan om nu eens te voldoen aan de verwachtingen van hun kwekers. Er
waren natuurlijk ook minpunten. Zo meldde Cees van Ginkel dat met name
die vogels welke vorig jaar behandeld waren met medicijnen het nu niet
goed deden. Ook de postuurkanaries van Johan Sikkema doen het tot nu toe
slechts redelijk. Ook een dissonant meldde Johan S bij Johan V: de
zebravinken deden het daar niet goed. Maar daar horen we in april van
voorzitter Voerman vast wel meer over.
Sake meldde dat zijn vogels opmerkingen hadden gekregen dat de kop
boven de snavel te geel zou zijn. Sake kweekt gele kanaries. Oorzaak zou
kunnen zijn een onregelmatige kleurverdeling over de vogel. Die zou dan
genetisch bepaald zijn en via gerichte kweek kunnen worden weggewerkt.
Verscheidene leden, en ook Sake zelf, denken in een andere richting: op
bepaalde perioden in het groeiproces meer wit zaad voeren zodat de vogel
wat op bleekt. Dat zal dan echter niet tot de kop beperkt blijven. Sake gaat
het uit proberen.
Aan het eind van de avond wees Cees van Ginkel nog even op het artikel
over chloramine dat in ons clubblad is opgenomen. Voorts vertelde hij over

de inleiding die hij van Hedwig van der Horst, vogeldierenarts, had
beluisterd. Vaak is voor het stellen van een diagnose bij een zieke vogel
mestonderzoek noodzakelijk. Het is dan belangrijk dat deze mest zo schoon
mogelijk bij de onderzoeker komt. Opvangen op zilverpapier (keukenrol)
verdient aanbeveling.
Voorts is Hedwig een warm voorstander van het aanzuren van het
drinkwater van onze vogels.
Rondvraag.
Bennie informeerde nog naar de aanpassing van het TT programma. Dat
komt een volgende keer aan de orde. Dan horen we ook of er in mei nog een
clubbijeenkomst wordt gehouden.
Na de rondvraag en nadat Johan S zich weer eens als handballer had kunnen
uitleven, werd de avond ruim na de gebruikelijke tijd gesloten.
Ernst 23 maart 2016

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

Voorstel nieuw prijzensysteem
Zoals al eerder is gemeld denkt het bestuur aan het instellen van een nieuw
prijzenschema voor onze onderlinge tentoonstellingen. Op de volgende
bladzijden vindt u het nieuwe schema.
In de oude situatie kon men met maar een paar, goede, vogels veel prijzen
winnen. Als voorbeeld mijn zebravinken, te weten de bruine kleur en de
bleekrug bruine vogels. Door de indeling van de klassen, onder meer
verschillende klassen voor mannen en poppen, was het mogelijk om met
vier vogels vier maal Goud te winnen, onafhankelijk van het aantal
ingezonden vogels in de klassen.. Deze indeling werd ook op de Districts
show gehanteerd, wat voor één van de inzenders acht maal Goud opleverde.
Door combinaties van vogels en het afhankelijk van het aantal inzendingen
binnen een klasse de uit te reiken prijzen te beperken hopen we een beter
resultaat te bereiken.
Graag ontvangen wij van u de opmerkingen en eventuele bezwaren via het
email adres van de secretaris. We stellen voor om de beslissing te nemen in
de september vergadering, zodat u ruim de tijd krijgt om over het geheel na
te denken. Uiteraard is op de vergadering in april ook de ruimte om hierover
alvast van gedachten te wisselen.
Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

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

Voorstel nieuwe prijsindeling onderlinge vogelshow Lemster Volière Vrienden.
De groepen komen uit de verkorte versie van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.
Kleurkanaries:
Groep 1 alle lipochroom in de groepen 3.001-3.024 3.041-3.054 3.071-3.072.
Groep 2 alle lipochroom mozaïeken in de groepen 3.031-3.032 3.061-3.062.
Groep 3 alle melanine mozaïeken in de groepen 3.106-3.679 24 kleurslagen.
Groep 4 alle melanine vogels in de groepen 3.101-3682.
Postuur kanaries:
Groep 5 alle frisè vogels in de groepen 4.001-4.114.
Groep 6 alle houding vogels in de groepen4.201-4.288.
Groep 6 alle vorm vogels in de groepen 4.301-4.348.
Groep 7 Gloster glad kop in de groepen 4.401-4.408.
Groep 8 Gloster kuif in de groepen 4.11-4.418.
Groep 9 alle andere niet genoemde kuif rassen .
Groep 10 Duitse kuif in de groepen 4.501-4.505.
Groep 11 tekening vogels in de groepen 4.601-4.603 en 4.903.
Tropen:
Groep 12 zebravinken inde groepen 5.001-5.035.
Groep 13 Japanse meeuwen en lonchuras In de groepen 6.001- 8.008.
Groep 14 Gouldamadines in de groepen 9.001-9.006.
Groep 15 Australische prachtvinken papegaaiamadines en andere tropen
In de groepen 10.001-12.026.
Groep 16 Europese cultuurvogels in de groepen 15.001-16.014.
Groep 17 vruchten en insecteneters e k in de groepen 17.001-17.003.
Kromsnavels:
Groep 18 kleine grasparkiet in de groepen 18.001-18.018.
Groep 19 standaard grasparkiet in de groepen 19.001-19.018.
Groep 20 forpussen in de groepen 20.001-20.010.
Groep 21 agaporniden in de groepen 21.001-21.117.
Groep 22 overige kromsnavels in de groepen 22.001-32.008.
Overige Vogels:
Groep 23 grondvogels en duiven in de groepen 33.001-34.012.
Groep 24 OK-OEK vogels in de groepen 3.001-34.012.

Prijsverdeling
Enkelingen:
Bij 5 vogels in een groep
Bij 5 tot tien vogels in een groep
Bij 10 en meer vogels in een groep

1 prijs Goud
2 prijzen Goud en Zilver
3 prijzen Goud, Zilver en Brons

Stammen:
3 wisselbekers te weten voor kanaries, tropen en kromsnavels, en zilver en brons
Bij de jeugd alle vogels die de punten halen een prijs.
Dit resulteert in het volgende schema:
Jeugd

Senioren

OK/OEK

Stammen minimale punten

90 Goud

91 Goud

92 Goud

89 Zilver

90 Zilver

91 Zilver

88 Brons

89 Brons

90 Brons

4 keer 91 Goud
Plus 6 eenheidspunten 370
4 keer 90 Zilver
Plus 6 eenheidspunten 366
4 keer 89 Brons
Plus 6 eenheidspunten 360

Dit prijzen systeem zou de vereniging ten opzichte van 2015 een besparing
opleveren
2015 waren er 189 vogels ingeschreven waarvan 9 stammen en 153 enkelingen.
Bij de enkelingen vielen er 89 in de prijzen te weten 22 keer goud/ 31 keer zilver/
31 keer brons dit kost de vereniging ongeveer 180 euro tegen een inschrijfgeld
van 392 euro.
Bij het nieuwe systeem zouden er nog 47 vogels in de prijzen vallen waarvan 18
keer goud/ 19 keer zilver/ 10 keer brons.
Bij de stammen in 2015 5 prijzen 2 keer goud/ 1 keer zilver/ 2 keer brons.
Bij het nieuwe systeem 3 wisselbekers en 2 keer zilver/ 2 keer brons.
Ook zouden we een certificaat kunnen maken zoals de Nederlandse bond het dit
jaar doet dan krijg je de behaalde prijzen op één certificaat.
De kampioensprijzen blijven natuurlijk zoals ze waren.

Bestuur Lemster Volière Vrienden :
Voorzitter:
J. Voerman
johvoerman@home.nl
Penningmeester:
J. Sikkema
johan.sikkema@kpnmail.nl
Secretaris:
M. Visser
nvisser@home.nl
Ringencommissaris:
C. van Ginkel
vanginkel.k@telfort.nl
Materialencommissaris:
D. Kelderhuis
d-kelderhuis@ziggo.nl

Blazer 49, 8531 CE LEMMER
tel. 0514 – 561726
Tjotter 17, 8531 DE LEMMER
tel. 06 22427267
Nieuwedijk 50, 8531 NP LEMMER
tel. 0514 - 569388
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
tel. 06 42194717
Wulp 5, 8532 BM LEMMER
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.

Het onderstaande verhaal is ook verzameld door Kees van Ginkel en is
een overname uit : www.eukv.eu de site van de Eerste Utrechtse
Kanarie Vereniging
Spirulina is een cyanobacterie, ook wel blauwalg genoemd. Groeit in zoute
meren. Het behoort tot de rijkste natuurlijke vitaminen- en
mineralenbronnen ter wereld. Spirulina wordt tegenwoordig commercieel
gekweekt in Azië en Noord-Amerika en onder zeer strenge voorwaarden op
de markt gebracht. Gedroogd, in poeder of tabletvorm bevat spirulina
vrijwel alle noodzakelijke mineralen (waaronder calcium, zink, ijzer,
magnesium en kalium) veel verschillende vitaminen en bestaat voor
ongeveer 70% uit gezonde eiwitten. Met name vitamine B (waaronder een
hoge concentratie van Bètacaroteen), chlorofyl (bladgroen). Men dicht de
werking van spirulina vele positieve effecten toe te weten: - verhoogt het
immuunsysteem - goed tegen infecties - versnelt het helen van wonden verbetert de darmflora - geeft verlichting bij reuma - geeft extra energie zorgt voor intensere veerkleuring - verhoogt de glans van de veren verhoogt de vruchtbaarheid van de vogel - heeft een remmende werking op
het plukken Alle onderzoeken tot nu toe hebben uitgewezen dat spirulina en
chlorella geen bijverschijnselen hebben. Spirulina wordt ook vaak als
voedingssupplement voor de mens aanbevolen. Een deel van de mineralen
die in de spirulina zitten worden nog beter door het lichaam opgenomen
wanneer de spirulina in combinatie met vitamine C rijke voedingsstoffen
gegeven wordt. De dosering is afhankelijk van alle andere gezonde
toevoegingen die de vogel krijgt. Een overdosering van spirulina gebeurt
niet zo snel. Vuistregel bij de dosering van spirulina bij vogels is: dagelijks
maximaal 0,1% van het lichaamsgewicht. De grijze roodstaart weegt
ongeveer 400 gram dus dagelijks maximaal 400mg (dat is vaak het gewicht
van één tablet) Weegt je vogel 100 gram dan mag deze dus maximaal
100mg (vaak 1/4 tablet) Spirulina in droge poedervorm kan je over
allerhande lekkernijen strooien of vermengen. Zorg wel dat de vogel alles
opeet.

Hierbij een reactie op de spirulina vraag. Ik zelf gebruik het al jaren door
het eivoer bij mijn putters. Prettige bijkomstigheid is dat het ook kleur
bevorderlijk is, geeft mooie maskers bij mijn putters.
Verder kan ik niet zoveel toevoegen aan het verhaal van Arie, alleen dat
sommige vogels iets meer tijd nodig hebben om het groene en misschien
wat anders van smaak zijnde eivoer te leren eten. Onderstaande aanvulling
komt van de B.E.C.
Sportgroeten Freek.
Spirulina: micro-algensoort. Het stimuleert het broeden, verhoogt de
vruchtbaarheid, verhoogt het weerstandsvermogen en het heeft een zeer
gunstig aminozuurgehalte. Het bevat zeer veel Vit. B12 en het antioxidant
bètacaroteen (20 meer dan in wortelen). Het versterkt het immuunsysteem
van vogels in zeer hoge mate. Het is een zuiver natuurlijke, plantaardige
voedingsstof en tevens een veilig alternatief voor antibiotica. Beslist een
aanrader ondanks de hoge prijs.

