32e jaargang nr. 1
Allereerst natuurlijk nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Maandag 19 januari 2015 houden wij onze jaarvergadering in Het
Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Onze feestavond houden wij op zaterdag 31 januari a.s. in Eetcafé “de
Brekken”, Brekkenweg 10 in Lemmer. Aanvang 20.00 uur.
Zoals we de laatste jaren gewend zijn betalen we voor het eten € 20 per
persoon. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgave voor 29 januari bij Johan Sikkema tel. 0514 564266 /
0621595933
Agenda voor de jaarvergadering:
*
Opening
*
Notulen vergadering van 29 oktober jl
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Jaarverslag secretaris
*
Jaarverslag penningmeester
*
Verslag kascontrole commissie
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Bestuursverkiezing – statutair aftredend zijn de secretaris en de
ringencommissaris. Koos van der Veer stelt zich niet meer
herkiesbaar. De ringencommissaris Kees van Ginkel is wel
herkiesbaar.
Als nieuw bestuurslid ter vervanging van de afgetreden notulist
Tinus van der Molen stelt het bestuur voor Diedrik Kelderhuis.
Namen van kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen tot
24 uur voor aanvang van de jaarvergadering worden
ingediend bij de secretaris.
*
Evaluatie en prijsuitreiking TT 2014
*
Napraat diverse tentoonstellingen
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting

3e Bestelronde ringen 2015
De bestelling moet 25 januari a.s. binnen zijn bij de ringencommissaris Cees
van Ginkel, met gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag.
Het bestelformulier kun u eventueel downloaden via de site
http://www.nbvv.nl/ringen/bestellen.asp
Uitlevering na 1 april 2015.
Agenda 2015:
Maandag 19 januari
Zaterdag 31 januari
Woensdag 25 februari
Maandag 16 maart
Woensdag 22 april
Dinsdag 8 september
Woensdag 21 oktober
Donderdag 5 november
Vrijdag 6 november
Zaterdag 7 november

Clubavond ( jaarvergadering)
Feestavond
Clubavond
Clubavond
Clubavond
Clubavond
Clubavond
Tafelshow
Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Clubblad
Het is al vaker ter sprake gekomen, wat doen we met het clubblad.
Dank zij de advertenties kan het clubblad financieel nog uit. Wel zijn een
paar adverteerders weggevallen, dus graag wat actie om adverteerders te
werven!
Een clubblad per mail is goedkoper, en vergt minder werk. Een nadeel is dat
niet ieder lid email heeft. Ook zijn niet alle adressen bij de secretaris
bekend, wijzigingen worden bijvoorbeeld niet altijd doorgegeven.
Graag uw mening hierover op de jaarvergadering.
Prijzen
Zoals bekend zal zijn kunnen dit jaar de hoogste vogels met 94 punten
worden gewaardeerd op de tentoonstellingen. Dit zal inhouden dat ook de
gemiddelde waarderingen met 1 punt kunnen stijgen.
De vraag is nu moeten wij het vereiste puntenaantal op onze onderlinge
show met 1 punt laten stijgen? Dit houdt in dat voor Brons 89, voor Zilver
90 en voor Goud 91 punten moeten worden behaald.

Verslag van de vergadering op 29 oktober 2014 Lemster Volière
Vrienden.
Daar zaten ze dan: veertien heren, verenigd in één hobby, te wachten op nog
één andere, eh, heer. 't Was geen best begin van uw nieuwe verslaglegger
van de enerverende bijeenkomsten van de Lemster Volière Vrienden. En het
was hem nog wel zo duidelijk verteld.
Na eeuwen trouwe dienst heeft onze notulant besloten dat het genoeg is
geweest, dus nu ben jij aan de beurt. De voorzitter was onvermurwbaar.
Geen enkel argument tegen zijn besluit werd geaccepteerd. Het bestuur
heeft besloten.......punt.
Dus zult u het de komende tijd met mijn schrijfsels moeten doen. Hopelijk
zal ik daarmee een beetje in de buurt van de trouwhartigheid en de precieze
weergave van Tinus van de Molen kunnen komen.
Maar deze eerste keer als officiële verslaglegger was dus geen beste beurt.
Nog 's middags had mijn volgens mijn buren betere wederhelft me
herinnerd dat ik die avond vogelclub had. Maar totdat de voorzitter mij
telefonisch uit de luie stoel sleurde was ik dat die avond glad vergeten.
Gelukkig ging er niemand schelden toen ik even later, na laagvliegend
Lemmer doorkruist te hebben, de club van veertien naar vijftien kon
uitbreiden. Maar omdat ik dus laat was (ik wrijf het er nog maar weer eens
in) heb ik de Opening en de behandeling van het Verslag van 8 september
gemist. Ik doe u dus over die punten verslag bij absentie.
De vergadering (zullen we avonden als deze in het vervolg maar gewoon
bijeenkomsten noemen?), is ongetwijfeld geopend door de voorzitter.
Daarbij zal hij hebben gemeld dat iedereen welkom was en dat Mark
wegens droeve familieomstandigheden verhinderd was. Verder heeft ie
stilgestaan bij de mededeling van Tinus in ons clubblad dat die geen kans
ziet onze historie langer vast te leggen. En ook zal hij wel hebben verteld
dat hij mij bereid heeft gevonden de taak van Tinus wat betreft het verslag
doen van onze vergaderingen en bijeenkomsten over te nemen. Hoe die
bereidheid tot stand kwam, zie boven, zal ie wel niet hebben verteld.
Na de opening was het verslag van 8 september aan de beurt. Bij mijn
binnenkomst fluisterde de voorzitter me toe dat dit is goedgekeurd. Dat kon
ook niet anders: het was nog door Tinus geschreven.
Hierna, ik was er inmiddels, dienden de Mededelingen en de Ingekomen
Stukken zich aan.
De I.S (nee, niet die andere griezels in de Far East) bestonden uit clubbladen
uit Leeuwarden. Wie ze wil lezen zoekt ze op op het internet of vraagt ze op
bij de secretaris.

Bij de Mededelingen trok de die over de jeugdleden zeker de aandacht.
Binnen de Bond was het voorstel gedaan om de leeftijd waarop leden
jeugdlid konden zijn weer te veranderen. “Weer” want die leeftijd was nog
niet zo lang geleden al veranderd. Onze vereniging was tegen een nieuwe
verandering maar het voorstel kreeg een meerderheid en daarmee was de
kous af. Dacht iedereen. Niet dus. Er bleek een bepaling te gelden die een
gekwalificeerde meerderheid (2/3 van de stemmen) eiste alvorens het
voorstel kan worden ingevoerd. En die meerderheid werd lang niet gehaald.
Voorstel daarom alsnog verworpen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar
blijven jeugdleden.
Vanuit de vergadering werd nog even op Grou gewezen. Daar vond
aanpassing van de contributie plaats omdat de bondscontributie per 1 januari
2015 wordt verhoogd. Ons bestuur vindt dat bij ons niet nodig.
Kernpunt van deze avond was, zoals op meer avonden van onze club, het
gesprek over onze vogels.
Geen verrassend onderwerp voor een Volière Vereniging, maar wel een
waarover we een avondje bezig kunnen zijn. Het bestuur had bij dit
agendapunt ook het TT-klaarmaken van de vogels gevoegd. Daarover werd
echter niet centraal of misschien helemaal niet gesproken.
Wel kwam onze TT (op 14 en 15 november a.s. ) nog even aan de orde. Het
aantal ingezonden vogels is bevredigend. Dit geldt ook voor het aantal
inzenders. Beide kunnen natuurlijk altijd meer zijn, maar we zijn tevreden.
De organisatie “staat” , de publiciteit is geregeld en de catering is ook voor
elkaar. Niets staat daarom een geslaagde TT in de weg.
Het gesprek rolde verder naar de in Assen gehouden vogelmarkt. Daar
zouden strenge regels gelden voor het opkooien van de vogels. Maar
verscheidene leden hebben geconstateerd dat er toch teveel vogels in kooien
zaten. Anderen hadden elders ook aangeboden vogels in lopers zien zitten.
Wij zijn van mening dat onze hobby hierdoor gevaar kan lopen.
Na nog even de Misser van de Week afgehandeld te hebben (nr. 25,
Slotegraaf was niet aanwezig) haalden de aanwezigen tijdens de pauze diep
adem om zich op het vervolg voor te bereiden. Dat vervolg bestond uit het
bekijken en bespreken van de meegebrachte vogels. Dit keer waren dat
naast kanaries, Gouldamadines en grasparkieten.
Wie precies wil weten wat, wie, waarom, van deze vogels vond was
ongetwijfeld op deze clubavond aanwezig. Hier volstaat de opmerking dat
alle aanwezigen grote belangstelling toonden voor alle vogels en voor dat
wat hun eigenaren er over wisten te vertellen. Het is misschien vreemd om
juist een hoogtepunt van een bijeenkomst van onze vereniging zo met een

enkele zin af te doen, maar een dergelijk gesprek leent zich nu eenmaal niet
voor verslaglegging. Dat speelt zich op verschillende niveaus en op
verschillende plaatsen tegelijkertijd af. Dus wilt u er meer van weten – en
dat wilt u! – kom gewoon op onze clubavonden. Toch nog één opmerking
over meegebrachte grasparkieten. Daarbij waren een tweetal “kleine”
grasparkieten met, in mijn lekenogen, prachtig scherp afgebakende
keelvlekken. Die dingen die ik “dots” noem en die volgens anderen in het
vakjargon “spots” zouden moeten heten. Hoe dan ook, die spots/dots waren
prachtig rond zonder dat er corrigerende veertjes waren weg gehaald. Ik
wist niet eens dat dat zo kon en heb vol bewondering naar deze vogeltjes
staan kijken.
Het tussengerechtje Vraag en Aanbod vond geen aftrek.
Bij de Rondvraag stelde Cees voor om een keurtafel te maken. Die zouden
we ook goed bij de tafelkeuringen en vogelbesprekingen kunnen gebruiken.
Links en rechts werden er wat voor- en nadelen van zo'n keurtafel naar
voren gebracht. Zo zouden postuurkanaries hun nek verrekken, of zo iets.
Nu zou dat bij sommige postuurkanaries misschien nog zo gek niet zijn,
maar de bedoeling is dat natuurlijk niet. Het was al laat op de avond dus
werd besloten dat het bestuur het voorstel nader zou bezien, de voors en
tegens op een rij zou zetten en er mee in der vergadering terug zou komen.
Na een rondje Verloting sprak de voorzitter aldus: de vergadering is
gesloten.
En dat is dit verslag ook.
Lemmer, november 2014, EW

Een voorbeeld van een keurtafel zoals die geleverd wordt door de firma
Heesakkers. Johan Sikkema heeft al duidelijk uitgesproken waarom
deze manier van keuren bij postuurkanaries niet wenselijk is.
Wie weet hier meer van? Bennie, heb jij bijvoorbeeld keuringen gehad
met dit type tafels?

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

Word er wel gekeurd volgens de standaardeisen?
Zoals misschien de meeste van jullie wel weten, probeer ik kleurkanaries
te kweken in de zwart-serie zonder rood en mozaïek factor , zelf ben ik niet
z’n voorstander van de mozaïek factor in de donkere pigment vogels,
omdat die vaak moeilijk te zien is en bij aanschaf in de witte pigmentvogels
totaal niet te zien is. Er zijn op het ogenblik heel veel mozaïek kwekers, die
volgens mij dat onbedoeld zijn geworden, en ik zal proberen dat te
verklaren
Als ik op een beurs liep en ik zag daar een vogel, waarvan ik dacht dat ik
mijn kwaliteit daar mee kon verbeteren dan probeerde ik die te kopen, en
daarin schuilt het gevaar, vooral als je er een koopt in de zwart-wit serie,
van Italiaanse afkomst weet je eigenlijk niet wat je koopt wat de vererving
betreft. De mozaïek factor heeft namelijk een verbrede werking op het
pigment daardoor is die factor veel ingekruist. Als je met deze vogels ga
kweken en er rolt een mozaïek uit die op een show ook nog goed blijkt te
scoren, is er dan mogelijk weer een nieuwe mozaïek kweker geboren. Ik
heb het zelf al meegemaakt in de kobalten en de grijsvleugels, die ik kocht
in het wit en dus mozaïek bleken te vererven, die ook nog goed scoorden.
Ook koop ik ook niet zo gauw meer een vogel van een kweker waarvan ik
weet dat hij ook mozaïeken kweekt of hij moet mij er van kunnen
overtuigen dat hij echt zuiver is.
Maar nu het volgende, enkele jaren geleden is er door de C.O.M bonden
besloten dat er een uniform standaardeisen tentoonstellingsreglement
gemaakt moest worden, wat ook gebeurd is en ik beperk me nu alleen even
op die vogels waar ik mee kweek. Bij zwart geel of wit, moet de bestreping
zo breed mogelijk in rechte lijnen van voor naar achter lopen in de
verhouding 60% zwart en 40% vetstof, en nu komt het probleem, dat
vetstof, (geel, wit of rood ) moet zo helder mogelijk zijn, dus dat betekent
volgens mij dat als je een bv. zwart met een vetstof kleur kweekt en je doet
dit volgens de huidige richtlijnen dan moet dit dus zuiver zwart met
helderwit, helder geel of helder rood zijn, dus zwart met wit moet eigenlijk
op een zebrakleur lijken, maar de praktijk is dat we vogels kweken die zo
donker mogelijk zijn ook tussen de bestreping. Wij proberen zelfs , en dat
lukt al aardig, het phaeo (korrel pigment) om te zetten in zwart (b.v.
onyxfactor). Iets wat toch echt tegen de regels is. Als dit zo door gaat
ontstaat er elk jaar een steeds donkerder en egalere vogel , volgens mij
ontstaat daardoor mogelijk straks de zwarte kanarie, ze worden immers elk
jaar donkerder. De oude bruine kanarie was vroeger immers op de rug ook
al egaal puur chocoladebruin, het is dus niet enkel maar mutatie maar ook

selectie. Bij inkweek van de kobaltfactor zal de onderkant ook veel meer
doorkleuren.
Bij de huidige agaten moeten ook steeds donkerder , die beginnen steeds
meer op de oude groene te lijken, die worden ook donkerder, waar de
hoorndelen alleen niet zwart mogen zijn. Het asgrijze pigment van vroeger
is dus nu te licht.
Cees Verburg

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

De mens en zijn vogels.
Op bezoek bij Ynze Bos.
Het is vrijdagmorgen 2 januari 2015. De zon schijnt,
maar er staat een koude wind. Johan en ik zijn op weg
naar Oosterzee. Eigenlijk naar Oosterzee Gietersebrug.
Die brug dient, denk ik, om zich van de buren te
onderscheiden. Johan heeft een verleden met Oosterzee.
Jarenlang werkte hij er en dus liggen er heel wat van zijn
fietskilometers.
Wij brengen een bezoek aan Ynze Bos. Ynze is weliswaar een regelmatige
inzender van onze tentoonstelling, maar op de verenigingsavonden zien we
hem niet. Natuurlijk loodst Johan ons vlot naar het adres waar Ynze woont
en om aan de koude wind te ontkomen haasten we ons naar binnen en naar
de koffie.
Ynze heeft zijn hele leven in Oosterzee en de omgeving ervan doorgebracht.
Vroeger, toen hij nog bij z'n ouders woonde is hij vaak verhuist. Nooit ver
weg, Bantega, Delfstrahuizen, zoiets. Dat was het wel. Toen hij trouwde
was dat verhuizen definitief afgelopen: hij betrok een huis in Oosterzee en is
daar nu al zo'n veertig jaar gebleven.
Ynze is wat het vogelhouden betreft een laatbloeier. Pas nadat hij na het
overlijden van zijn vrouw alleen was komen te staan wist een broer hem
over te halen om een paar vogels te gaan houden.
Hij begon met een koppel kanaries in een klein vluchtje tegen de schuur.
Maar die vogels “waren het niet” aldus Ynze. Vervolgens kwamen er een
stel zebravinken. Maar ook die bleken hem niet voldoende aan te spreken.
Maar driemaal is scheepsrecht zegt men op het land en dus, toen Ynze
kennismaakte met de grasparkiet, bleek die vogel toch wat hij bij vogels
zocht.

Van een even in elkaar getimmerd vluchtje is geen sprake meer. Een stevig
gebouwde volière, bestaande uit een paar vluchten en voorzien van een
toegangssluis vult een groot deel van de achterplaats. In de schuur zijn de
nachthokken van de vluchten ondergebracht, maar ook een aantal voor
grasparkieten geschikte broedkooien.
Ynze vertelt dat hij niet echt naar een bepaalde vorm of kleur kweekt.
Terloops laat hij zich ontvallen dat hij het mooi vindt om allerlei kleuren
door elkaar in de volière te hebben. Zijn voorkeur lijkt daarbij uit te gaan
naar de kleine grasparkieten. Toch denkt hij er aan om een koppel
“Engelse” aan te schaffen. Dat lijkt Johan en mij geen goed idee. Het gevaar
van vermenging is dan levensgroot en het resultaat zou wel eens een grote
teleurstelling kunnen zijn.
Overigens zijn de vogels waarmee Ynze kweekt merendeels afkomstig van
de handel en dat is, eerlijk gezegd , ook wel te zien.
Niet dat de vogels er slecht uitzien, absoluut niet, het zijn gezonde vogels.
Maar de koppels in de kooien passen niet goed bij elkaar. Niet qua kleuren,
maar ook niet in vorm en wat betreft de keelvlekken. Ik zeg maar
“keelvlekken” om een discussie over spots (lichtjes) en dots (vlekken) te
voorkomen.

Ondanks de wat rommelige samenstelling van de koppels slaagde Ynze er
in bij de laatste tentoonstelling twee maal brons te halen. En dat is toch een
resultaat om trots op te zijn.
Een beter uitgangsmateriaal zou volgens ons, gezien de zorg die aan de
vogels wordt besteed en het enthousiasme van Ynze, bijna zeker leiden tot
een nog beter resultaat. Wij verwijzen hem naar de parkietenkwekers binnen
onze vereniging. Er worden zowel kleine als ook grote grasparkieten
gekweekt en deze kwekers zullen in de loop van het jaar zeker wel bereid
zijn een paar vogels aan Ynze over te doen.
Overigens houdt Ynze niet alleen grasparkieten. Ook een koppel
halsbandparkieten en een paar jongen ervan zitten apart in de ruimte met de
grasparkieten.

We praten nog even verder omdat ons opvalt dat Ynze de toegang tot de
buitenvluchten heeft geblokkeerd en dat de temperatuur in de schuur ons
wat aan de hoge kant lijkt.
Ynze heeft de buitenvluchten afgesloten in verband met de mogelijke
vogelgriep. Dat is geen onlogische gedachte. Maar nu er in de omgeving
helemaal geen vogelgriep is vastgesteld lijkt het nu toch tijd om de vogels
naar buiten te laten gaan. Dat geldt zeker voor de halsbanden die nu wel erg
krap zitten. Die kleine ruimte veroorzaakt stress en agressie bij deze vogels
wat een goed broedseizoen zomaar om zeep kan helpen. Dat is goed
zichtbaar wanneer Ynze een broedblok uit het nachthok neemt en ons de

halsbanden die er in zitten laat zien. De vogels zitten stijf en vrijwel
bewegingsloos in
een hoek plat weggedoken. Ook na
het terugplaatsen van het blok
blijven ze zitten. Hopelijk komt dat
bij wanneer ze weer naar buiten
kunnen. Wanneer dan ook het,
grotere, broedblok buiten geplaatst
wordt zal dat de rust bij deze vogels
terugbrengen.
Omdat hij bang is dat de vogels het
tijdens de nacht te koud krijgen
verwarmt Ynze dan de schuur een
beetje bij. Of dat echt kwaad kan is
niet bekend. Maar wel weten we dat
grasparkieten en halsbanden die
extra verwarming niet nodig hebben.
Beide soorten zijn winterhard en
wanneer ze 's nachts in het nachthok
verblijven lopen ook de tenen van
de halsbanden geen risico.
Al met al vormt Ynze een goed voorbeeld van leden van een
vogelvereniging zoals die, denken wij, veel voorkomen. Een paar vogels die
met veel liefde en zorg worden verzorgd. Voorop staat dat de vogels gezond
moeten zijn en blijven. Wat onduidelijker is of er ook een bepaalde
bedoeling achter het houden van de vogels zit. Toch zit die onduidelijkheid
niets in de weg en geniet ook deze vogelhouder volop van zijn vogels en wil
die voor geen geld kwijt.
En wanneer we zo rond halftwaalf uit Oosterzee vertrekken weten we zeker
dat daar een aantal vogels achter blijft dat prima wordt verzorgd en dat in
ruil daarvoor de baas heel veel plezier en gezelschap schenkt.
Januari 2015
Ernst en Johan

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)

Wat nog meer opviel bij Ynze Bos
Het stof op deze kafmolen toont aan dat Ynze
hem niet meer gebruikt. En dat is maar goed
ook. Het lijkt een goede manier om de kosten
voor het vogelzaad te besparen, maar het kan
veel ziekten overbrengen. Een veel betere
manier is om de vogels op rantsoen te zetten.
Vooral kanariekwekers werken veel met
maatschepjes. Zoveel voer per vogel, en alles
moet op voordat er weer wordt gevoerd. In de
vluchten wordt dan vermoedelijk iets meer
gevoerd, want ook bij de vogels zullen
“vreetzakken” voorkomen. En vaak hebben
ook de brutaalste vogels het meeste.

Dit is een beeld wat we allemaal wel kennen. Het nest is misschien niet
diep genoeg gemaakt. Mijn zebravinken bijvoorbeeld slepen van alles
in het nest. Het karton op de bodem bijvoorbeeld wordt kapot

getrokken en in de nesten gesleept. In andere gevallen zijn de vogels
geschrokken en slepen een ei mee. Bij Ynze hadden de buren een gaatje
gevonden en waren even op bezoek gekomen. En dat is dus niet goed
gegaan.

Gelukkig kon Ynze ons ook wel de eerste jongen van het nieuwe seizoen
laten zien. De eerste geringde jongen uit een nestje van zes.

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

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

Bestuur Lemster Volière Vrienden :
Voorzitter:
J. Voerman
Blazer 49, 8531 CE LEMMER
johvoerman@home.nl
tel. 0514 – 561726
Secretaris:
K. van der Veer
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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
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Ringencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
vanginkel.k@telfort.nl
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Materialencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
vanginkel.k@telfort.nl
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Contributie Lemster Volière Vrienden € 35,00 per jaar, te betalen aan
het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank
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Laatste Nieuws van de Bondsshow
Wanneer de uitslag op de site van de Bond komt zijn we altijd weer
nieuwsgierig. Voor zover ik weet krijgen de Kampioenen een brief, maar de
rest van de prijswinnaars moeten de uitslag via de site te weten komen.
Lemmer heeft leden die goed kunnen meedraaien; vanaf deze plaats wil ik
de volgende mensen feliciteren met de door hen behaalde prijzen:
Mark Visser behaalde met zijn Glosters 1 x Zilver en 2 maal Goud.
Wanneer je de uitslag ziet heeft zijn Zilver vogel meegedraaid om het
kampioenschap. 93- voor Mark, de kampioen kreeg 93+.
Kees van Ginkel behaalde 2 x Brons met zijn Geelmozaïeken, onder meer
met een stam.
Johan Sikkema behaalde Brons met een Duitse Kuif.
Diedrik Kelderhuis behaalde Brons met een stam Grasparkieten.
Ons sub-lid Sake Tolsma behaalde ook Brons met een Geel Intensief.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Bestuursverkiezing
Het bestuur heeft Mark Visser bereid gevonden zich kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie.

