36e jaargang nr. 3
Woensdag 24 april 2019 houden wij onze normale vergadering in
Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Verslag vergadering van 12 maart jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Voeding – wat voert u aan de vogels – neem eventueel iets mee
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Fûgelpraet
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting

Onze secretaris heeft computerproblemen gehad en mist een aantal
email adressen. Willen de volgende leden een mail sturen naar
d-kelderhuis@ziggo.nl dan kan hij zijn verzendlijst weer compleet
maken.
Dit is een tweede oproep. Heeft u al gereageerd dan geldt de oproep
natuurlijk niet voor u.
S Tolsma
B Scholte
J de Moor
A Jeensma
T de Velde Harsenhorst
H Kok
S Boonstra
A Hoekstra B Bouwma

M de Jong
H A Verboom - Top
H Schäfer
J Slotegraaf

Y Bos

Het formulier voor de 2e bestelronde voor de ringen 2020 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 2020 is groen

Burgerlijke Stand:
Bedankt als lid van onze vereniging:
A.G. Thijsseling, Schans 5, Lemmer
Bertus is 55 jaar lid geweest van de Lemster Volière Vrienden en heeft
in al die jaren heel wat prijzen in de wacht mogen slepen. Ik kan het
fout hebben maar volgens mij was hij ons eerste lid wat een
kampioenschap haalde op de jaarlijkse landelijke show van de NBvV.
In de tijd dat ik lid werd kweekte hij samen met Binne Hak veel in de
groenserie bij de kanaries, bijvoorbeeld de goudagaat. Ik hoor ze nog
praten over het “fine streekjes” op de vogels. Later ging Bertus over op
de mozaïek kanaries waarmee hij ook goede resultaten boekte. Wij
wensen hem nog veel jaren in gezondheid.
Wisseling binnen het bestuur
Nu Mark Visser per 1 mei Lemmer gaat verlaten heeft de vereniging
een nieuwe secretaris nodig. We bedanken Mark alvast voor het vele
werk wat hij voor onze vereniging heeft gedaan.
Het bestuur stelt voor om Diedrik Kelderhuis de plaats van Mark in te
laten nemen, zodat de contacten met de Bond en het District in ieder
geval door kunnen gaan. Ook stellen we voor om voorlopig met vier
bestuursleden door te gaan, we kunnen dan in de loop van het jaar
bekijken of dat werkbaar is. Maar mocht er iemand zijn die spontaan
zegt “ik wil het bestuur wel versterken” dan kunnen we dat natuurlijk
aan de andere leden voorstellen.
Vrijdag 5 april wordt de districtsvergadering gehouden, Johan Sikkema
en Kees van Ginkel zullen onze afdeling vertegenwoordigen.
De voorzitter van het district Sicco Veenstra is aftredend en herkiesbaar.
Ook is er een verslag van de werkgroep Districtstentoonstellingen. Zij
komen tot de conclusie dat samenwerken met de postduivenvereniging
moeilijk wordt, onder meer door de datum waarop de gezamenlijke
show gehouden moet worden, namelijk week 45. Ook hebben de duiven
een lagere temperatuur in de hal, wat voor de tropische vogels niet
verstandig zal zijn.
De eindconclusie zal zijn dat de Friese Kampioenschappen 2019 samen
wordt gehouden met de Kerstshow van de afdeling Leeuwarden 2.
Voor 2020 ligt er de kandidatuur van Ferwerd voor de organisatie van
Friese Kampioenschappen.

Agenda 2019:
Woensdag 24 april
Dinsdag 10 september
Woensdag 16 oktober
Donderdag 7 november
Vrijdag 8 november
Zaterdag 9 november

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

www.lemstervolierevrienden.nl

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

Nieuws over de gezamenlijke tentoonstelling 2019
In een volgend gesprek met het bestuur van de afdeling Koudum zijn
nadere afspraken gemaakt.
• Het prijzensysteem wat Lemmer hanteert wordt gehandhaafd,
met aanvulling van de soorten die wij in Lemmer niet kweken
• Bij 1 tot 5 vogels in een groep
Prijzen Goud en Zilver
Vanaf 5 vogels per groep
Prijzen Goud, Zilver, Brons
• Er komen Kampioenen over de gehele show, zowel Enkelingen,
Stellen en Stammen
• De Kampioenen en de Bondskruizen voor de afdelingen worden
later uit de catalogus gehaald
• Moeten we een Algemeen Kampioen over de gehele show
hebben?
• Zoals eerder al gesteld wordt de tentoonstelling gehouden in
“de Treemter” in Balk in week 45 van 7 – 9 november 2019
In het clubblad van oktober ontvangt u het reglement voor deze show
Beste deelnemer,
Uw vereniging of stichting heeft meegedaan aan de actie Rabo
Ledensponsoring. Leden van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
konden in december 2018 en januari 2019 hun stem uitbrengen en € 5
van ons sponsorbudget weggeven aan één van de deelnemende
verenigingen of stichtingen. Ruim 3.600 leden hebben hun stem
uitgebracht.
Op uw vereniging/stichting hebben 7 van onze leden gestemd.
Dit levert uw vereniging/stichting een bedrag op van € 35,00.
We streven ernaar het bedrag in de maand maart, op het door u
opgegeven rekeningnummer, over te maken.
Rekeningnummer: NL58RABO0337054126
Ten name van: Lemster Volière Vrienden
Leden bedankt voor deze gift!

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en
Fruithal

D. J. van Looy

Kortestreek 4,
Lemmer
Tel. 0514 - 565100

Vloerbedekking :
-

PVC stroken
Laminaat
Linoleum
Vinyl
Tapijt etc.

Gordijnen
Raamdecoratie
Bedden en bedtextiel

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

info@delangestreek.nl
www.delangestreek.nl

Broedtijd
Tijdens de dagelijkse wandel ronden kwam ik pa en ma koolmees tegen,
die zaten te badderen, het voorteken om in broedconditie te komen, een
nest te zoeken en vervolgens te leggen en daarna te broeden, het
uitkomen van de jongen en dan moet er voldoende rupsjes zijn om hun
kroost te voeren, maar ik wil jullie meenemen in, hoe breng ik mijn
vogels in broedconditie.
Let wel op er zijn meer wegen die naar Rome leiden. De natuur zo goed
mogelijk nabootsen in al zijn facetten is de meest goede weg. Eigenlijk
moet je de tentoonstelling vogels apart houden van de broedkoppels die
je wilt samenstellen en de vogels zetten als ze in broedconditie zijn. De
vogels ga je voorbereiden op het broedseizoen en de rustperiode is
belangrijk, zodanig dat je die vogels genoeg te eten geeft, af en toe 1
keer per week wat eivoer en geen onkruidzaad, enkel en alleen het
basiszaad, gedurende ca. 6 weken. Daarna ga je het wat opvoeren, dan 2
keer per week eivoer, wat onkruidzaad en wat meer zaad. Dit doe dan
over een periode van ca. 4 weken, dan is het tijd om de vogels te
koppelen als ze eraan toe zijn, eerst de pop er in en een kleine week
later de man en tegelijkertijd het nestkastje met het benodigde
nestmateriaal, doe wel wat in het nestkastje aan nestmateriaal wat je dan
wat voor kunt vormen. Als het popje broedrijp is zal haar interesse
uitgaan naar het nestkastje, let daarop!! Ook als de pop de man niet
accepteert, zie je dat gauw.
Hoe beter het koppel is samengesteld en ze interesse naar mekaar
hebben, hoe succes voller de broedperiode en het voeren van de jongen
zal verlopen. Je kunt de koppels wat helpen om ze in broedconditie te
krijgen om vitamine E te gebruiken, doe dit gelijktijdig met het
samenstellen van de koppels of na de rustperiode. Belangrijk bij het
samenstellen van de koppels is vooral op de fysieke eigenschappen
letten, d.w.z. dat een man en een pop nooit dezelfde fouten bezitten, om
dat ze het beiden door geven aan de nakomelingen. Ik hou ervan om ook
behoorlijk aandacht te geven aan de materialen die zorgen voor een
goed ei. Calcium is een belangrijk mineraal voor de vogel. Calcium is
nodig voor sterke botten, het goed functioneren van spieren en zenuwen,
de vorming van het ei en de energievoorziening en groei van de
lichaamscellen. Tekorten aan calcium leiden o.a. tot een misvormd

skelet van de jonge vogels, en/of botontkalking van de ouders, legnood
is ook een oorzaak, slechte kweekresultaten en het uitvallen van de
jongen vogels. Om ziektes te voorkomen en lichamelijke afwijkingen.
Het leggen van en ei vraagt ca. 20 % van de totale calcium behoefte en
is erg belangrijk, dit geldt eigenlijk elke keer als ze een ei legt. Ze geeft
alles door in haar eieren en dat komt ten goede van haar jonge vogels.
Zelf geef ik de vogels: maagkiezelgrit - oestergrit – drie soorten
mineralen gemengd door elkaar, dat doe ik zelf – sepia. Ook worden er
eierschalen verstrekt, voordat de eierschalen verstrekt kook ik deze in
warm water, gedurende een periode van 8 minuten, om zeker van te zijn
dat de salmonella is gedood, als die al in het ei heeft gezeten. Ook is het
mogelijk dit te doen, inmiddels verhitting in de magnetron. Geef enkel
en alleen de eierschalen in de broedperiode, als de pop eieren moet gaan
leggen. Als je ze het geeft zal ze naar behoefte hiervan eten. Eierschalen
bevatten niet alleen calcium, maar ook mineralen.
Kijk maar eens naar de jonge vogels, de ouders voeren de jongen ook
met mineralen en bij het verlaten van het nest zullen ze hiervan zelf ook
nemen. Ook is calcium te kopen in poedervorm, hetgeen je dan kunt
mengen door het zacht voer, maar dat is niet aan te bevelen! Als je het
apart geeft zullen de vogels zelf naar behoefte dit nemen. Ook badwater
met daar eventueel badzout aan toe gevoegd, is ervoor om vogels ook in
broedconditie te krijgen. Hoe fysieker de oude vogels zijn, hoe betere
nakomelingen er zullen komen en alle bouwstoffen bezitten om tot een
goede tentoonstellingsvogel te worden. Bij sommige is de broedtijd al
voorbij en anderen zitten er nog middenin, maar ik zou willen zeggen,
doe hier je voordeel mee, maar er zin meer wegen naar succes, maar ik
wil jullie dit eens meegeven, hoe ik het doe en wens een ieder veel
succes in de broedperiode.
Theo Gebbink

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.

