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Woensdag 24 februari 2016 houden wij onze gewone ledenvergadering
in Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Notulen vergadering van 18 januari jl
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Fûgelpraet
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Fûgelpraet
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting
Agenda 2016:
Woensdag 24 februari
Dinsdag 22 maart
Dinsdag 19 april
Maandag 12 september
Donderdag 20 oktober
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 12 november

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

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Tijdens de jaarvergadering werd gemeld dat de site op tablets en
smartphones niet geheel te lezen is. Theo de Vries meldt hierover het
volgende: De site is gemaakt met Java software vooral de foto’s.
Als je telefoon of tablet geen Java software heeft, dan word de plugin niet
ondersteund. Even op internet zoeken naar de Java software voor je telefoon
of tablet. Dan moet het wel werken.
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.

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

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

Verslag van de vergadering LVV van 18 januari 2016
Op maandagavond om acht uur precies opende voorzitter Johan Voerman de
jaarvergadering van de Lemster Volière Vrienden. Aanwezig waren 19
(negentien) leden. Onder hen echter niet de verwachte feesteling Koos van
der Veer. “Verwacht” omdat het de hoogste tijd is om hem de versierselen
om te hangen die bij het langdurig lidmaatschap van de NBvV horen, maar
afwezig wegens ziekte. Het is een bekende wet die zegt dat wanneer er iets
fout begint te gaan die geschiedenis zich herhaalt. Koos zal dus nog even
moeten wachten en doet dat in het bezit van onze beste wensen voor zijn
beterschap.
In zijn openingswoord besteedde de voorzitter enige woorden aan hen die
ons ontvielen en wij gedachten hen een ogenblik staande.

Vervolgens memoreerde hij de uitmuntende resultaten die diverse leden bij
de landelijke tentoonstelling hebben behaald. Zou het een olympisch
toernooi zijn geweest dan zou de gemeenschap van trots zijn gebarsten. Wij
volstonden met een bewonderende blik naar de winnaars die overigens ook
in het digitale Lemster Nieuws naar voren zijn gehaald.
Het verslag van de vergadering van 21 oktober '15 leidde niet tot oproeren
en geklaag. Het werd dus goedgekeurd.
De ingekomen stukken waren beperkt tot een tweetal clubboekjes van onze
vrienden uit Leeuwarden.
De mededelingen bleven ook beperkt. Pieter de Hey is verspreid lid van de
Bond geworden. Dat is iets wat je je niet letterlijk moet voorstellen.
Van de Welkoop kwam de vraag of we eventueel, evenals vorig jaar, weer
een stand wilden bemannen tijdens een aandacht trekkende dag van die
Welkoop. Een aantal leden willen hieraan meewerken dus zal er positief
gereageerd worden.
De heer H van der Wal is uitgenodigd om ons een avond bezig te houden
over dierenwelzijn en kanaries. Wanneer is nog niet bekend.
Het jaarverslag wordt door secretaris Mark voorgelezen. Het zal
ongetwijfeld in ons clubblad worden uitgegeven.
Penningmeester Johan (die andere) deelt het financiële jaarverslag uit. In
vol vertrouwen dat hij en de kascommissie dat allemaal goed bekeken
hebben keurt de vergadering dit verslag en dus het gevoerde beleid goed.
Dat blijkt even later goed gezien want de kascommissie meldt dat de
financiële zaken er probaat uitzagen.
Het bestuur vestigde daarna de aandacht op zijn voorstel om de contributie
te verhogen naar € 40 per jaar. Na een opmerking uit de vergadering wordt
er aan toegevoegd dat deze verhoging in zal gaan per 1 januari 2016.
Diegenen die reeds de contributie hebben betaald wordt verzocht de
verhoging zo spoedig mogelijk na te betalen.
De misser van de maand blijkt Antony Kelderhuis te zijn. Niet aanwezig.
Nu het echter om een jeugdlid gaat vinden we dat je de voorwaarde van
aanwezigheid in dit geval niet kunt stellen. De premie zal daarom worden
uitbetaald.
De pauze wordt onder meer besteed om het kopje koffie te drinken dat
traditiegetrouw door het bestuur wordt aangeboden. Verder drijft de
penningmeester zijn loterij-nering.

De pauze is nauwelijks voorbij of de oude voorzitter is weer de nieuwe
voorzitter: Johan, ( ja die, niet die andere) was herkiesbaar waarmee we
allemaal heel blij waren.
Vervolgens kwam de prijzen-aap uit de TT-mouw die echt wel een beetje
het hoge aantal aanwezigen verklaarde uitreiking van de gewonnen prijzen
bij de onderlinge tentoonstelling. We zagen de jarenlange samenwerking
tussen voorzitter en penningmeester in beeld gebracht toen de eerste alle
bekers uitreikte en vervolgens de tweede de enveloppen met inhoud bij de
winnaars bezorgde.
Leden hebben diverse tentoonstellingen bezocht maar veel was er kennelijk
niet over te vertellen. Uw verslaglegger was naar Enschede afgereisd om
daar de ONETO-show te bekijken. Niet alleen was er spreake van een groot
en groots evenement dat perfekt was georganiseerd, de aanwezige
kromsnavels zaten in prachtige vluchten en waren van zeer hoge kwaliteit.
Dit lijkt de volgende keer een georganiseerd bezoek van de Lemster Volière
Vrienden waard.
Bij de verloting iets unieks: de voorzitter trok als eerste een winnend lot!
De vraag noch het aanbod trok belangstelling
Bij de rondvraag riep de voorzitter nog even de komende feestavond in
herinnering.
Voorts vroeg hij of iemand ons lid mevrouw Verboom wilde helpen bij het
uitzoeken van haar valkparkieten en de vogels die over zijn door leiden naar
de handel.
Jan Kreeft wees er op dat bij de digitale verspreiding van het clubblad een
paar advertenties zijn weg gevallen. Dat zal in het vervolg niet meer
gebeuren.
Broer Wout merkte op dat secretaris Mark bespeld is voor 25 jaar
lidmaatschap maar dat dit niet in Onze Vogels werd vermeld. Wij wilden dit
graag combineren met Koos. Het is dus niet vergeten en komt er aan.
Na ruim twee uur in deze jaarvergadering met ons zelf bezig te zijn geweest
in plaats van met onze vogels besloot de voorzitter de bijeenkomst.
Ernst 20 januari 2016
Burgelijke Stand:
Nieuw lid per 1 februari 2016:
Jan Scholte, Sluispad 11, 8536 VG Oosterzee

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)

Jaarverslag van de secretaris over 2015
We beginnen het jaar met 41 leden, waarvan 39 seniorleden, 1 jeugdlid en 1
sub lid. Er werden in 2015 zes vergaderingen gehouden in de maanden;
Januari, Februari, Maart, April, September en Oktober. Per vergadering
kwamen er gemiddeld 16 leden met een uitschieter de lezing van Martin
van Wijngaarden met 19 leden van de vergadering in maart.
Jaarvergadering 19-01-2015
De penningmeester gaf enige toelichting op zijn verslag en deze werd door
de kascommissie goedgekeurd. De bestuursverkiezing: aftredend M v/d
Molen (notulist) en K. van der Veer (secretaris). Herkiesbaar C. van Ginkel
(ringencommissaris) en werd met algemeen stemmen herkozen. Nieuw in
het bestuur zijn D. Kelderhuis (lid) en M. Visser (secretaris). Bij de
evaluatie bleek het met de verdeling van de bondsmedailles niet goed te zijn
gegaan. Deze fout is dit jaar weer gemaakt. Op het punt prijzen ligt een
voorstel over de klasse indeling en punten verdeling dat nog in het bestuur
besproken moet worden.
Het punt open klasse heeft mede geleid tot het vertrek van onze lid P. de
Heij.
Vergadering 25-02-2015 (Februari)
De film over de bondshow in Apeldoorn was een waar spektakel. Johan
Sikkema en ik hebben afgelopen maandag geholpen bij de keuring in
Apeldoorn. Het is inderdaad een spektakel om mee te maken.
Het verhaal over de Megabacterie krijgt een vervolg. Cees van Ginkel heeft
het mysterie weer een eindje verder ontrafeld door een nieuw medicijn.
Misschien kan hij daar nog een toelichting op geven.
Vergadering 16-03-2015 (Maart)
De bijeenkomst met de meeste opkomst van leden dit jaar. Dit komt zeker
door de lezing van Martin van Wijngaarden over het beschermingsproject in
Zuid-Amerika. Hij heeft fraaie foto’s laten zien en een onderhoudend
verhaal gehouden.
Vergadering 22-04-2015 (April)
We staan stil bij het overlijden van ons clublid Janny v/d Velde-Koster.
Verder kwam het punt dierenwelzijn aan de orde. Een punt dat onze
aandacht zal vragen de komende jaren en het bestuur de nodige aandacht al
geven. Verder dat uitvoerig is besproken de terug komende problemen met
de kweek zoals: bloed-zwart luis en zweet ziekte e.d.
Vergadering 08-09-2015 (September)
We staan stil bij het overlijden van ons clublid Watze Jeensma.

11 september zijn ondergetekende, Johan V. en Diederik naar Drachten
geweest om uitleg te krijgen over het TT. Programma van Lex Kapitein.
Onze Voorzitter de enige met ervaring met het TT. Programma vindt het
omslachtig, zodat we dit jaar toch na een update met het oude programma
gewerkt hebben. Daarmee ging het op zich goed dit jaar en we moeten nog
maar zien of we de oude of de nieuwe programma gaan gebruiken. Verder
vogelpraat over wederom zweetziekte, Flagalaten en na de pauze over
kruipers bij parkieten.
Vergadering 21-10-2015
Weinig mededelingen, na de pauze worden de meegebrachte vogels
besproken door de leden.
November onderlinge TT
17 inzenders brachten gezamenlijk 189 vogels in 2015. In 2014 waren dat
19 inzenders met 194 vogels.
De kampioenen werden als volgt verdeeld:
Kampioenen
Kleurkanarie Kampioen
Kooi 33
Postuurkanarie kampioen Kooi 53
Stammen kamp.
Kooi 9 t/m 12
Kleurkanaries
Stammen kampioen
Kooi 141 t/m 144
tropen
Tropen kampioen
Kooi 76
Kromsnavel kampioen
Kooi 187
Open klasse kampioen
Kooi 44
Derby kampioen
Kooi 33
Bondskruis beste kanarie Kooi 33
Jeugdkampioen
Kooi 167
Bondsmedailles
Hoogste postuurkanarie
Kooi 53
Hoogste tropische voel
Kooi 76
Hoogste kromsnavel
Kooi 187

C. van Ginkel
M. Visser
S. Tolsma
A. Jeensma
k. van der Veer
B. Scholte
C. Verbrug
C. van Ginkel
C. van Ginkel
A.P.M Kelderhuis
M. Visser
K. van der Veer
B. Scholte

De hapjes en drank werden door Anneke en Wout perfect verzorgt.
Hiervoor bedankt!

De rest van het TT seizoen ging voor de leden hartstikke goed. Er werden
vele prijzen en kampioenschappen behaalt door het hele land. Met als
klapstuk de bondshow die door een gezamenlijke show van beiden bonden
als eerste Nederlandse kampioenschap gehouden werd. Verschillende leden
behaalden hier goud-zilver-brons. Een mooie afsluiting van een TT seizoen.
Burgerlijke stand
Opgezegd als lid:
A. v/d Molen
E. Batteram
P. de Heij (verder als verspreid lid)
Overleden lid:

Jannie v/d Velde-Koster
Watze Jeensma

Nieuw aankomend lid:

Jan Scholte

Op 1 januari 2016 beginnen we met 36 leden. Daarvan 34 seniorleden, 1
jeugdlid en 1 sub lid. Jan Scholte, als nieuw lid, word hier nog bij gerekend.
Secretaris: Mark Visser
Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

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

De mens en zijn vogels
Op bezoek bij mevrouw Verboom
Toen Johan mij liet weten dat we een bezoek
zouden gaan brengen aan mevrouw Verboom wist
ik helemaal niet dat zij lid was van de
Lemster Volière Vrienden.
Dat was niet helemaal mijn schuld want toen de
heer Verboom lang geleden lid werd had hij al
laten weten dat hij gewoon vogels wilde houden
en geen bezoeker zou zijn van onze vergaderingen
en ook geen belangstelling had voor
tentoonstellingen.
Vier jaar geleden overleed de heer Verboom en mevrouw Verboom zette
zijn hobby voort.
Ik was deze vrijdag wat vroeger dan anders en had de gelegenheid wat over
van alles en nog wat te babbelen met mevrouw Verboom. Natuurlijk het
overlijden van haar man was een zware slag die een streep zette door allerlei
plannen die zij samen hadden. Maar een eenzaam oudje is zij allerminst.
Regelmatig komen haar kinderen en kleinkinderen haar opzoeken en de
verzorging van huis en hof, de hond en zeker ook de vogels vereisen een
vaste dagelijkse routine.
De laatste jaren heeft zij bij de verzorging van haar vogels veel steun
ondervonden van Roelof van der Molen. Hij zorgde en adviseerde welk
voer geschikt was, voerde het teveel aan vogels af na afloop van het
broedseizoen en beantwoordde haar vragen op dit terrein. Nu de heer Van
der Molen is overleden treedt ook daarin verandering op.
Wanneer Johan ook is gearriveerd vertelt deze dat hij contact heeft op
genomen met een liefhebber/handelaar die het teveel aan vogels van het
afgelopen jaar zal afnemen.
Bij nog een kop koffie praten we nog wat over de vraag waarom we vogels
houden. Mevrouw Verboom staat hier hetzelfde tegenover als haar man: je
biedt de vogels het beste en wilt dat ze gezond zijn en zich prettig voelen,
maar bijeenkomsten van de club hebben haar belangstelling niet. Dat geldt
ook voor tentoonstellingen.

Zij vertelt dat ze voornamelijk valkparkieten in een gezelschapsvolière
houdt. In een kleinere vlucht kweekt ze met elegant parkieten. Verder houdt
ze nog een paar duifjes en brengen een enkele rosella en enkele kanaries
hun laatste levensdagen bij haar door. Die rosella heeft last van een
doorgroeiende snavel welke regelmatig bijgesneden moet worden.

Wanneer we later naar de vogels gaan kijken blijkt dat een verrassing. In
een mooi en stevig gebouwde gedekte volière vliegen een groot aantal (ik
tel er 26, misschien een of twee meer of minder) valkparkieten.

Direct valt al op dat het om meer kleurslagen gaat. Naast wildkleur ook
witkop, geheel witte (geen albino's) en witgele valkparkieten. De meeste
zijn goed gebouwd, maar er zitten ook wel te kleine exemplaren bij.
Johan wil in de vlucht foto's maken dus mogen we even tussen de valken in
gaan staan waardoor we ze ook op de rug kunnen zien. Dan blijkt dat er
tussen de al genoemde kleurslagen ook vogels zitten die – ik noem ze maar
zo – een regelmatige krastekening op de rug dragen. Dat zijn zeker geen
huis-, tuin- en keukenvogels!

Johan en ik kijken elkaar eens aan, denkend aan de handelaar. Iemand zou
toch voordat het overschot wordt weggevangen, de vogels moeten
selecteren in blijvers, waardevolle vogels en “handel”. Johan zal daarom
nog even contact hebben met de bedoelde handelaar.
In een ruime vlucht naast de valkparkieten zit een koppel eleganten met de
in 2015 geboren jongen.
Ook deze vogels zien er goed uit. Dat kan niet gezegd worden van de
kanaries. Eén daarvan is zelfs zover heen dat ingrijpen noodzakelijk is. Dat
is waarvoor veel mensen terug schrikken. Dus bevrijd ik dit vogeltje uit zijn
lijden. De rosella ziet er met zijn gehandicapte snavel inderdaad uit als
behorend tot de vogels die niet helemaal goed zijn. Maar hij is tierig genoeg
en kan ondanks zijn afwijking duidelijk nog stevig bijten. We wensen hem
nog een lang en gelukkig leven.

Er zijn nog meer vogels te bewonderen. In een schuurtje naast de volière
houdt mevrouw Verboom drie legkippen. Zo heeft ze altijd verse eieren en
kan zelfs af en toe de kinderen er mee verrassen.
De kippen lopen in een ren op poten. Zo bevinden ze zich op een hoogte die
onderhoudsvriendelijk is. Heel handig! En uit ervaring weet ik dat er geen ei
gaat boven een ei van eigen kippen.
Hier heeft de kreet “eigen eieren eerst” geen nare bijklank.
Na een laatste blik op de tuin die nog geheel door mevrouw Verboom, die
de jaren der sterken al aardig heeft bereikt, wordt onderhouden nemen we
afscheid. Mocht er leden zijn die geïnteresseerd zijn in valkparkieten, denk
dan eens aan haar. Deze valkparkieten zijn een meer gerichte kweek zeker
waard.
Januari 2016 Ernst en Johan

Ervaringen met een zieke Gouldamadine
Vorig jaar liet ik tijdens een
vergadering een paar foto’s zien van
een gouldamadine pop met grote
blaren/puisten op de kop.
Contact met de afdeling Vogels van de
Universiteit van Utrecht leverde niet
direct nieuwe inzichten op.
Het beste leek hen dat ik met de vogel
naar Utrecht kwam. Maar ja….
Omdat de vogel verder niet ziek leek
en er ook geen besmetting gebeurde
naar de andere vogels heb ik de pop
maar laten leven.
Nu een jaar later heb ik van deze vogel al een paar nesten gehad met 5
eieren per keer, maar onbevrucht.
Met een andere man erbij liggen er nu twee geringde jongen in het nest.
Al met al heb ik geluk gehad of het zelf genezend vermogen van vogels is
toch groter dan we denken.

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.

Oorkonde
Niet eerder ingezonden eigen kweek vogels op een onderlinge show krijgen
hiervoor een oorkonde, mits men dit zelf aan het bestuur kenbaar maakt. Dit
geldt per soort en niet voor de kleurslag.
Mochten meerdere kwekers met dezelfde vogel in aanmerking komen voor
een oorkonde dan gaat de vogel met het hoogste aantal punten voor.
Reeds geweest zijn:
Agapornis fisherie
Agapornis personata
Agapornis roseicollis
Bandvink
Bichenowastrilde
Binsenastrilde
Blauwfazantje
Blauwvoorhoofd Amazonepapegaai
Borneo Bronzeman
Bourkes parkiet

1995
1993
1984
1982
2012
1988
1982
2005
2008
1985

Bronsvleugel papegaai
Bruinborst rietvink
Bruinoor parkiet
Bruinrug Ekstertje wildkleur
Catharina parkiet
Ceresamadine

2006
1983

Chinese dwergkwartel

1983

Citroenparkiet
Diamantduif
Diamantvink
Driekleur papagaaiamadine
Edelpapagaai
Forpus coélestes
Geelstuit edelzanger
Gepareld bronzenmannetje
Gordelgrasvink

2015
1982
1983
1988
1998
1987
1990
1999

2007
1996

D. Kuperus
A. Hoekstra
K. van der Veer
Y.J. van de Lageweg
B. van der Veer
B. van der Veer
E. de Jonge
G. Veenstra
B.v.d. Veer
T. de Velde
Harsenhorst
G. Veenstra
Y.J. van de Lageweg
2000 J. Scholte
K. van der Veer
1999 M. van der Molen
Th. G. Harder &
J.B. van der Veer
Gebr. van de Lageweg
& J.B. van der Veer
B. Scholte
J. Stuiver
E. de Jonge
J. Pars
W. Jeensma
J. Dijkstra
H.W. van der Velde
J.B. van der Veer
1984 J. Dijkstra

Goudbuikje
Gouldamadine
Grasparkiet
Groenling
Grote Barmsijs
Grote Goudvink
Japanse meeuw
Kakariki (roodkop)

1990
1982
1985
2008
2012
2002
1983
1985

Lizard
Loodbekje
Maskeramadine
Mexicaanse Roodmus
Molukkenbronzeman
Mozambiquesijs
Pelzner saffraanvink
Rijstvogel
Roodkop papagaaiamadine
Roodrugparkiet
Spitsstaartamadine
Splendid parkiet
Strogele prachtrosella
Turquoisine parkiet
Valkparkiet
Witkop non
Zebravink

1997
1998
2012
2015
2006
1992
1982
1982
1985
1988
1985
1992
1993
1989
1982
1984
1982

Zilverbekje

1990

H.W. van der Velde
A. Ziel
A. Hoekstra
W.H. Jeensma
M. Visser
W.H. Jeensma
J. Voerman
R. de Velde
Harsenhorst
T.G. Harder
B. & J.B. van der Veer
H.W. van der Velde
B. Scholte
K. van der Veer
J. Voerman
Y.J. van de Lageweg
J. Oostra
J. Dijkstra
G. de Boer
J. Oostra
W.H. Jeensma
A.W. Knol
T. de Ram
K. Boes
Gebr. van de Lageweg
Gebr. van de Lageweg
& T. de Velde
Harsenhorst
B. en J.B. van der Veer

Adam en Eva - schilderij uit ongeveer 1615 gemaakt door
Jan Brueghel de Oude, en Peter Paul Rubens
Begin Januari 2016 was ik in den Haag en bezocht het Mauritshuis.
www.mauritshuis.nl Mijn oog viel toen op bijgaand schilderij, genaamd
“Het aardse paradijs met de zondeval van Adam en Eva”. En nu niet
denken, daar heb je de oude snoeper weer, maar mijn oog viel meer op de
dieren en met name de vogels op dit schilderij.
Onderweg naar huis leek me dit een leuk onderwerp om eens rustig te
bekijken met mensen die verstand van deze vogels hebben. Hoe
natuurgetrouw zijn deze vogels 400 jaar geleden afgebeeld, hoe kwamen
deze vogels in Europa enz. Zou er toen al mee worden gebroed? Mijn
eerste gedachte was toen, misschien een leuke invalshoek voor Pieter van
der Hooven voor een artikel in “Onze Vogels”. Tot mijn verbazing staat in
“Onze Vogels” van Januari de aankondiging van een boek over deze
materie. Van toeval gesproken!

Toch lijkt het me leuk om deze beelden eens te bekijken op een vergadering.
Misschien blijkt het niet goed mogelijk te zijn om de vogels goed te zien in
het gedrukte clubblad, maar via de site van het museum kunt u alles goed
bekijken. Eventueel de foto opslaan op de harde schijf en dan via een
fotoviewer op de monitor zetten. Vaak kunt u een gedeelte vergroten en
beter bekijken. Het gedeelte hierboven heb via Picasa 3 uit de foto van het
internet gehaald. Linksboven op het grote schilderij zitten ook nog een paar
parkieten.
Ben zeer benieuwd of we er namen op kunnen plakken.
Johan Voerman

Het onderstaande verhaal is verzameld door Kees van Ginkel en is een
overname uit :
www.eukv.eu de site van de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging
Dasty als luisbestrijder
Ja, je leest het goed al enkele jaren gebruik ik Dasty van de Wibra als
middel om bloedluis bij mijn vogels te bestrijden. Ik kweek major putters en
ook deze hebben/kunnen last van bloedluis krijgen.
Ik gebruikte het al om mijn vluchten en broedkooien goed schoon te maken
en verder was het een prima middel bij het schoonmaken van mijn
motorfiets. Een paar jaar terug nam het luizen probleem toch wel wat
vervelende vormen aan en werd het houden van vogels steeds minder leuk,
jullie weten dat door wettelijke beperkingen de werkzame stoffen uit de
meest gangbare producten verboden werden, enkele producten verdwenen
geheel en andere gingen door onder de zelfde benaming maar zonder de
werkzame middelen en hielpen niet meer of een stuk minder als we gewoon
waren. Ik had in de vogelwereld al het een en ander gehoord over het
gebruik van Dasty en ook ik stond niet geheel open voor het gebruik hiervan
bij mijn vogels. Het toeval wilde dat ik achter een sticker op een kooi een
partij bloedluis had zitten en nam de proef op de som, spoot er Dasty over
en de luis was gelijk dood, normaal kruipt de bloedluis uit het middel en
gaat later dood of herstelt, nu niet een dag later was de familie luis geheel
verdroogd tot stof.
Vanaf dat moment gebruik ik het bij schoonmaak, achter de zitstokken en
kwast ik alle naden ermee, ook van de nestkastjes e.d. Natuurlijk net als bij
andere middelen spuit ik niet rechtstreeks op mijn vogels en het schijnt dat
er mensen zijn die niet tegen de geur kunnen. Voor de kosten hoef je het
niet te laten een spuitflacon van 1 liter kost nog geen 2 euro, dat is wel wat
anders als de 20 euro per liter die we betalen voor de speciaal ontwikkelde
producten ter bestrijding van bloedluis.
Let op, ik gebruik Dasty geel. Misschien zijn er leden in de vereniging die
het al gebruiken, laat je ervaringen ermee horen en reageer svp.
Op deze manier kunnen we de vervelende kanten van onze hobby misschien
binnen de perken houden.
Sportgroeten Freek Luider.
Dasty geel is volgens mij een ontvettingsmiddel JV

