34e jaargang nr. 4
Woensdag 19 april 2017 houden wij onze normale vergadering in
Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Verslag vergadering van 21 maart jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Stemming over het nieuwe prijzenreglement
*
Voorstellen voor de Algemene Vergadering van de NBvV
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Fûgelpraet
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Agenda 2017:
Woensdag 12 april
Vrijdag 21 april
Maandag 11 september
Dinsdag 17 oktober
Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Zaterdag 11 november

Regiovergadering in Joure
Districtsvergadering in Drachten
Clubavond
Clubavond Tafelshow
Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Bij Johan Sikkema zijn te koop:
Gebruikte universeel kooien voor € 5 per stuk. Opbrengst voor de
vereniging.
Burgerlijke stand:
Bedankt als lid per 1 april 2017

de heer H. Vriezelaar, Lemmer

Het formulier voor de 1e bestelronde voor de ringen 2018 kunt u tot
10 mei a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van Ginkel.
Uitlevering na 1 oktober a.s.
De kleur van de ringen voor 2018 is rood
Verslag van 21 maart 2017
Klokslag 8 uur keken 11 mensen (mannen) vol verwachting naar de
voorzitter toen deze de derde bijeenkomst in 2017 van de Lemster
Volière Vrienden die avond opende. Voor de niet oplettende lezer: er
waren dus 12 aanwezigen. Hij begon deze opening met een hartelijk
woord van welkom aan ons nieuwe lid Jacob de Moor. Berichten van
verhindering waren ontvangen van Jan Kreeft en Ben de Velde
Harsenhorst. Ook onze secretaris, Mark Visser, was verhinderd.
Het verslag van de vorige bijeenkomst werd goedgekeurd. Naar
aanleiding daarvan liet de voorzitter weten dat het bestuur zich nog eens
buigt over het TT – reglement en dat dit dan een volgende keer weer op
de agenda zal prijken.
Voorts bij de mededelingen de opmerking dat de keurbriefjes benodigd
voor de tentoonstellingen in het vervolg door de verenigingen
gedownload kunnen worden.
Ingekomen stukken waren deze keer die voor de komende
districtsvergadering. Echt spannende zaken waren daar niet bij. Bij dit
punt werd verwezen naar de aflevering van Onze Vogels met de kritiek
van de notaris op de organisatiestructuur van onze bond. Die is sinds
lang niet in overeenstemming met de regels die het Burgerlijk Wetboek
daaraan stelt. We zullen dus over enige tijd voorstellen kunnen
verwachten over een andere opzet van de gefuseerde bond.
De Misser van de Maand bleek nummer 8 te dragen en was De Jong uit
Echtenerbrug. Hij was, helaas niet verrassend, niet aanwezig dus de pot
werd weer met €2,50 gespekt.
De Vogelpraet kabbelde deze avond over de pauze heen. Enigszins
zorgelijk werd de mededeling ontvangen dat de vereniging in Jubbega
dit jaar vermoedelijk moet afzien van de organisatie van de regioshow.
We zien dat steeds meer verenigingen kampen met een afnemend
ledental en meer moeite om bestuursleden te werven. Natuurlijk doen
die besturen hun best om leden te werven en onze hobby onder de
aandacht te brengen. Daarbij kan de vraag echter worden gesteld in

hoeverre die inspanningen op elkaar worden afgestemd en of er sprake
is van een bewuste aanpak. Daarbij komt dat we in de praktijk zien dat
onze hobby in zijn geheel verschuift naar wat oudere mensen en
inhoudelijk verschillend wordt beleefd. Misschien dat dit ook invloed
op de werving van leden heeft of zou moeten hebben.
Na de pauze, waarin de loterijbriefjes werden verkocht, ging de
Vogelpraet weer verder; nu meer over de stand van zaken bij het
broedseizoen 2017 van de vogels bij de aanwezigen.
Dat bleek bij een aantal, voornamelijk tropen kwekers, al vol in gang.
Maar ook bleek dat de vogels zich lang niet altijd hielden aan de
instructies om zonder morren alleen maar bevruchte eieren te leggen en
daaruit zonder uitzondering gave, goed groeiende jonge vogeltjes op te
voeden tot top TT-vogels. Zo gaat dat dus duidelijk niet. Met als gevolg
dat de kwekers – en niet alleen die van kanaries – probeerden na te gaan
welk deel van die instructies die vogels niet hebben begrepen.
Vervelend is dan dat we de taal van die vogels niet verstaan zodat hun
uitleg voor ons in duister gehuld blijft.
Ook deze avond vond niemand de oplossing van de problemen.
Bij de Rondvraag werd nog even de aandacht gevestigd op de TT
kooien die Johan Sikkema in de aanbieding heeft. De opbrengst is voor
de vereniging, dus kopen die dingen!
Hierna sloot voorzitter Johan Voerman deze toch geanimeerde
bijeenkomst en konden we de koffie enzovoorts fluisterend bij Hans
gaan afrekenen: de bridgers waren weer in het gebouw en die mogen
ook door een vogeltje natuurlijk niet gestoord worden.
Ernst 03-04-07

Projectstoffering
Vloerbedekking :
-

PVC stroken
Laminaat
Linoleum
Vinyl
Tapijt etc.

Gordijnen (op maat gemaakt)
Zonwering (binnen en buiten)

TOP KWALITEIT
voor een betaalbare prijs
Langestreek 15-16
8531 HV Lemmer
Tel. 0514-564980

info@delangestreek.nl
www.delangestreek.nl

De mens en zijn vogels
Op bezoek bij Diedrik Kelderhuis
Geheel tegen onze gewoonte in belde ik
die vrijdagmorgen eerder dan Johan aan
bij onze materialencommissaris Diedrik.
Immers Johan slaagt er meestal wel in
eerder bij ons slachtoffer ter zijn en ook
nu verscheen hij, dus ruim op tijd, slechts enkele minuten later.
En zoals dat gaat werd er onder de koffie en het verwerken van een
gevulde koek (die zonder schroom als maaltijd kon dienen, zo groot was
ie) over van alles gesproken. Behalve over vogels.

Tijdens dat gesprek had ik zicht op en deel van de achtertuin waarin een
bescheiden volière is gebouwd. Dat trekt natuurlijk de aandacht, zeker
omdat de helwitte achtergrond als het ware reflecteerde naar de plaats
waar ik zat. Ik zag een paar kanaries zitten, maar eigenlijk zat ik me te
bedenken dat “netjes” een begrip is dat bij Diedrik past. Deze volière is

doordacht, voorzien van wegneembare voorzetramen en zelfs van een
sluisje om het weg vliegen van vogels te voorkomen. Alles keurig in de
verf, schoon en vooral netjes.
Ik haalde me mijn eigen volière voor ogen – een stel struiken,
natuurlijke zitstokken, een samenraapsel van allerlei nestkastjes en
alleen schoon direct nadat ik alles met de waterstraal heb behandeld. En
ja, dan schaam ik me toch wel, een beetje.
Diedrik is geen geboren vogelkweker. Wanneer ik het goed begrepen
heb had hij vroeger niets met vogels of met dieren in het algemeen.
Daarin bracht Petra, zijn vrouw, verandering. In huis verschenen cavia's
en hamsters. En of het alleen háár invloed geweest is weet ik natuurlijk
niet, maar enige jaren terug heeft Diedrik zich dan toch op het kweken
van vogels gestort.

Vooral grasparkieten, en dan de gewone kleine, hebben zijn aandacht.
En die aandacht is voor een belangrijk deel gericht op competitie. Niet
dat de conditie en het welbevinden van de vogels onder gewaardeerd
worden, maar wanneer Diedrik ook over deze aspecten praat dan

worden die al snel geplaatst in het kader van een tentoonstelling. De
competitie is kennelijk voor Diedrik erg belangrijk en het moet ook
gezegd: hij is zeker voor een kweker die nog niet zijn hele leven
parkieten kweekt, zeer succesvol.
Wanneer we na de koffie naar de vogels gaan kijken zien we in de tuin
een grotere volière waarin een koppeltje bourke's parkieten
met jongen zit.

De grasparkieten zitten binnen in een hok dat kennelijk speciaal met dit
doel is gebouwd. En ook hier alles keurig, schoon en gelijkmatig. Een
schoolvoorbeeld voor een vogelkweker: mooie gelijke broedkooien,
heldere registratie per koppel van eieren en jongen en schone lucht in de
kweekruimte. Dit laatste dankzij een prima werkende
luchtverversingsinstallatie. Diedrik demonstreert even hoeveel stof uit
de lucht gehaald wordt door de roosters te laten zien. Ik vlucht dan maar
even naar buiten.

Als gezegd, Diedrik is kweker van grasparkieten die voorbestemd zijn
om prijzen op tentoonstellingen te winnen. Wij wensen hem daarbij veel
succes wat wel een beetje overbodig is want zo te zien zal hij daarin
zeker slagen.
En natuurlijk moeten we de kanaries van Dirk Pieter niet vergeten. De
eerste jongen zitten al op stok, en nu maar weer afwachten!

Deze vogel zit klaar voor de verkoop.
Diedrik gaat alleen verder met de groene variant,
de blauwen waren van Antony.

Ernst en Johan maart 2017

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

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 3.101-3.105 24 kleurslagen
Groep 4 alle melanine vogels in de groepen 3.681 – 3.682
Postuur kanaries:
Groep 5 alle frisé vogels in de groepen 4.001-4.114
Groep 6 alle houding vogels in de groepen 4.201-4.288
Groep 7 alle vorm vogels in de groepen 4.301-4.348
Groep 8 Gloster glad kop in de groepen 4.401-4.418
Groep 9 Groep 9 alle andere niet genoemde kuif rassen 4.421-4.442
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 in de groepen 5.001-5.035
Groep 13 Japanse meeuwen en Lonchuras in de groepen 6.001- 6.032
Groep 14 Zilverbek, Loodbek, Parelhalsamadines in de groepen 7.001–7.019
Groep 15 Rijstvogels in de groepen 8.001-8.008
Groep 16 Gouldamadines in de groepen 9.001-9.006
Groep 17 Australische prachtvinken papegaaiamadines en andere tropen
in de groepen 10.001-12.026
Groep 18 Tropen OK en Hybriden (Bastaarden) in de groepen 13.001-14.002
Groep 19 Europese cultuurvogels in de groepen 15.001-16.014
Groep 20 vruchten en insecteneters ek in de groepen 17.001-17.003
Kromsnavels:
Groep 21 kleine grasparkiet in de groepen 18.001-18.018
Groep 22 standaard grasparkiet in de groepen 19.001-19.018
Groep 23 forpussen in de groepen 20.001-20.010
Groep 24 agaporniden in de groepen 21.001-21.117
Groep 25 overige kromsnavels in de groepen 22.001-32.008
Overige Vogels:
Groep 26 grondvogels en duiven in de groepen 33.001-34.012
Groep 27 OK-OEK vogels in de groepen 3.001-34.012

Prijsverdeling
Enkelingen:
Bij 3 vogels in een groep
Bij 4 tot 7 vogels in een groep
Bij 7 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 volgens bovenstaande regeling
De stam met de hoogste punten, inclusief eenheidspunten, wordt kampioen
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 362

De kampioensprijzen blijven natuurlijk zoals ze waren.
Stellen:
Al jaar en dag vragen we als vereniging stammen van vier gelijke vogels op
onze tentoonstellingen. Het is een grote kunst om echt vier gelijke vogels te
showen; vraag het maar aan Sake Tolsma.
Het bestuur wil graag van u weten:
Zullen we ook stellen, dus twee gelijke vogels, gaan vragen.
Twee gelijke vogels inzenden zal gemakkelijker zijn dan vier stuks.
Graag horen wij u mening op de volgende vergadering

Zoute haring
Gebakken vis

Standplaats: hoek Schans – BK-plein

Voor heerlijk

Fruit
Van Vereeckens
Kwekerij en

Moet u naar :
de winkel van

Van Ginkel
AARDAPPELEN

Gemaalweg 18
Rutten

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

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.

Voorstellen Districtsvergadering
Voor het districtsbestuur zijn aftredend en herkiesbaar de heren
Auke Bloemhof en Sipke Brouwer.
Voor het hoofdbestuur van de NBvV zijn verkiesbaar de heren
Onno Bijlsma en Albert Zomer.
-

-

De Bondsraad stelt voor dat door afdelingen ingediende
voorstellen voor de Algemene Vergadering moeten worden
ingeleverd voor 31 december. Ook moeten deze voorstellen
gedragen worden door het district. Praktisch zal dit inhouden dat
de voorstellen voor de oktober vergadering moeten worden
ingediend bij het district. Alle afdelingen binnen het district
moeten dan ruim van te voren de voorstellen hebben kunnen
inzien om tot een goede beslissing te komen.
De Bondsraad ziet als voordeel dat er geen voorstellen komen
die misschien niet door alle afdelingen worden gedragen.
De ringenbestelling moet het gehele jaar kunnen gebeuren
zonder extra kosten.
Het moet mogelijk zijn om in een ander District dan waar de
ringen worden besteld deel te nemen aan de Districts TT.
Wordt er in een District geen DTT gehouden dan mag men deel
nemen aan een andere DTT.
In het vraagprogramma 2020 – 2024 het aantal groepen en
klassen met 50 % verminderen.
Een lid dat volwaardig lid is in twee Districten mag zelf kiezen
in welk District hij meedoet aan de DTT.

