34e jaargang nr. 1
Allereerst natuurlijk nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Maandag 16 januari 2017 houden wij onze jaarvergadering in Het
Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Onze feestavond houden wij op zaterdag 28 januari a.s. in de Lemster
Baai aan de Vuurtorenweg in Lemmer. Aanvang 19.00 uur.
We zijn hier vorig jaar ook geweest, onder in de kelder, waar we ook de
ballen kunnen laten rollen. Voor de liefhebbers dus: een potje bowlen!
Het bestuur heeft de inleg moeten verhogen naar € 22 per persoon.
Opgave voor 26 januari bij Johan Sikkema tel. 0622427267
Agenda:
*
Opening
*
Notulen vergadering van 20 oktober jl
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Jaarverslag secretaris
*
Jaarverslag penningmeester
*
Verslag kascontrole commissie
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Bestuursverkiezing – statutair aftredend en herkiesbaar zijn de
penningmeester Johan Sikkema en de materialen commissaris
Diedrik Kelderhuis.
Namen van tegenkandidaten voor de bestuursfunctie kunnen tot 24
uur voor aanvang van de jaarvergadering worden ingediend bij de
secretaris.
*
Evaluatie en prijsuitreiking TT 2016
*
Napraat diverse tentoonstellingen
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting

Website: www.lemstervolierevrienden.nl

3e Bestelronde ringen 2017
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 2017.
Burgerlijke Stand:
per 1 januari 2017 zijn uitgeschreven als lid:
A.P.M. Kelderhuis, Wulp 5, 8532 BM Lemmer Jeugdlid
A. van Greven, Kleine Beer 3, 8531 MS Lemmer
J. Oostra, Hellingpad 10, 8539 SW Echtenerbrug
Jammer dat we, om verschillende redenen, afscheid moeten nemen van
deze leden.
Ingeschreven als nieuw lid:
J. de Moor, De Kragge 37, 8483 JV Scherpenzeel
Jacob, van harte welkom bij onze vereniging. We hopen dat je snel de
weg zult vinden tussen de actieve leden.
S. Tolsma, de Bast 45, 8521 PJ St. Nicolaasga is van sub lid normaal lid
van onze afdeling geworden.
Het aantal leden zakt jammer genoeg behoorlijk. Wanneer we allemaal
proberen om goede reclame te maken voor de Lemster Volière
Vrienden lukt het misschien om dit aantal wat te vergroten.
Ik denk dat we wel 60 leden hebben gehad, en nu zakken we naar de 37.
Een groot voordeel van onze vereniging is dat wel meer dan 20 leden
hiervan actief zijn binnen de vereniging!
Agenda 2017:
Maandag 16 januari
Donderdag 23 februari
Dinsdag 21 maart
Woensdag 19 april
Maandag 11 september
Dinsdag 17 oktober
Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Zaterdag 11 november

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

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

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

Nieuws vanuit de vereniging
Via via hoorde ik dat onze “vliegende” verslaggever Ernst Westerink
plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
Een telefoontje naar zijn echtgenote leerde mij dat Ernst last heeft gekregen
van een verstopping in zijn halsslagader. Gelukkig had hij geen nadelige
gevolgen van deze verstopping naar de hersenen toe en kon hij na een paar
dagen voorlopig weer naar huis in afwachting op de operatie. Deze is
inmiddels gebeurd en zoals het nu lijkt is alles goed verlopen. Hierdoor
heeft Ernst onze onderlinge tentoonstelling moeten missen.
Enige tijd na onze tentoonstelling werd ik gebeld door Albert van Greven.
Hij bleek geruime tijd in het ziekenhuis te hebben gelegen met een forse
longontsteking en meerdere verschijnselen die daar mee te maken zouden
kunnen hebben. Na dagen van diverse onderzoeken bleek hij de
zogenaamde papegaaienziekte te hebben.
De grote vraag was natuurlijk: hoe heeft hij deze ziekte opgelopen?
Natuurlijk werden zijn eigen vogels als eerste verdacht. Vandaar zijn
telefoontje: hoe moet ik mijn vogels opruimen? Wanneer ze inderdaad de
dragers van de ziekte blijken te zijn moeten ze allemaal dood. Zelf gebruik
een beetje ether in een afgesloten busje wanneer een vogel niet meer beter
kan worden, maar een bak voor meer dan 30 vogels moet dan wel erg groot
zijn.
Na onderzoek door de NVWA, waarbij van alle vogels de ontlasting
nagekeken werd in het laboratorium, bleken gelukkig zijn vogels niet de
oorzaak te zijn van Albert zijn ziekte. De vogels hebben nu hun weg
gevonden via de handel, ze hoefden dus niet allemaal dood. Maar gezien
zijn leeftijd wilde hij het risico niet meer lopen en heeft Albert besloten om
met de hobby te stoppen. Jammer want hij vond veel voldoening met deze
hobby waar hij zo’n zes jaar geleden mee is begonnen.
Verderop in het clubblad vindt u een verhaal over de papegaaienziekte.
Wij wensen beide heren een voorspoedig herstel toe, en hopen hen op onze
volgende vergadering weer ontmoeten.
Albert van Greven heeft bedankt als lid van onze vereniging; het bestuur is
van mening dat hij te allen tijde welkom is om onze vergaderingen bij te
wonen.
Johan Voerman

Wat is papegaaienziekte?
Papegaaienziekte wordt ook wel psittacose genoemd. Mensen krijgen de
ziekte door een bacterie. Deze bacterie kan voor een ontsteking in de longen
zorgen.
Wat zijn de klachten?
Sommige mensen hebben er helemaal geen klachten van.
De klachten kunnen zijn:
•
Hoge koorts met koude rillingen
•
Erge hoofdpijn en spierpijn (in de nek en rug)
•
Benauwd
•
Hoesten
Hoe kunt u het krijgen?
De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht van vogels. Als
dit opdroogt, kan het in stof terecht komen. Iemand kan besmet raken door
het inademen van besmet stof. Bijvoorbeeld door het schoonmaken van
vogelkooien. Poep van vogels kan wel 8 maanden lang besmettelijk blijven.
De tijd tussen het besmet raken en er ziek van worden is ongeveer 1 tot 4
weken.
Wie kan het krijgen?
Iedereen kan besmet raken met de bacterie en ziek worden. De ziekte komt
vooral voor bij mensen die veel met vogels werken of vogels als huisdier
hebben. Ook mensen die een plek bezoeken waar veel vogels zijn, hebben
een grotere kans om besmet te raken. Bijvoorbeeld bezoekers van een
vogeltentoonstelling.
Iemand die papegaaienziekte heeft gehad kan de ziekte vaker krijgen.
Wat kunt u doen om het te voorkomen?
•
Maakt u hokken en kooien van besmette vogels schoon? Ventileer
dan goed door ramen en deuren open te zetten.
•
Maak voor het schoonmaken alles op de bodem van de kooi eerst
vochtig. Dat kan bijvoorbeeld met een plantenspuit. Een mondkapje kan er
voor zorgen dat u geen stof inademt.
•
Zet besmette vogels apart. De dierenarts moet de vogels behandelen
met medicijnen.
Is de ziekte te behandelen?
Ja. Mensen die ziek zijn, krijgen medicijnen van de arts. Ouderen kunnen
heel erg ziek worden van papegaaienziekte. Soms is opname in een
ziekenhuis nodig.
Kan iemand met papegaaienziekte naar kindercentrum, school of werk?

Voelt iemand met deze ziekte zich goed? Dan kan hij gewoon naar
kindercentrum, school of werk.
Heeft u nog vragen?
Bel dan met uw huisarts of met de afdeling infectieziektebestrijding van de
GGD in uw regio.
________________________________________
Meer vragen en antwoorden
Hoe vaak komt papegaaienziekte voor?
Per jaar worden in Nederland 30 tot 40 ziektegevallen gemeld. Meer dan de
helft van deze mensen zijn zo ziek dat ze zijn opgenomen in het ziekenhuis.
Men vermoedt dat de ziekte vaker voorkomt. Als de ziekte milder verloopt
lijkt het op andere ziekten en wordt dan vaak niet herkend.
Worden alleen papegaaien ziek?
Vrijwel alle soorten wilde en tamme vogels kunnen deze bacterie bij zich
dragen. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, behoort slechts
ongeveer de helft van de vogels die deze ziekte verspreiden tot de papegaaiachtigen.
Kunnen mensen de ziekte naar elkaar overdragen?
Het komt maar heel zelden voor dat iemand met papegaaienziekte andere
mensen besmet.
Wat doet de GGD als er iemand de papegaaienziekte heeft?
Wanneer de papegaaienziekte is vastgesteld bezoekt de GGD de patiënt en
gaat na waar de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden. Als een
verdachte bron wordt gevonden wordt de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) ingeschakeld.
Wat doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met een verdachte
bron?
De verdachte vogels worden opgespoord en behandeld in samenwerking
met de dierenarts.
Hoe kan de ziekte bij vogels worden voorkomen?
Wanneer nieuwe vogels worden aangekocht is het verstandig deze eerst
enige tijd apart te houden en ze te laten onderzoeken. Verder is het
belangrijk dat de vogels geen contact kunnen hebben met wilde vogels. De
kooi of volière moet goed schoongehouden en geventileerd worden.
Wat moet ik doen als bij mijn vogels papegaaienziekte is vastgesteld?
Raadpleeg als vogelhouder de dierenarts bij ziekte van de vogels. Naast de
behandeling van de vogels moet de omgeving van de dieren gereinigd en
gedesinfecteerd worden. Belangrijk is dat men zichzelf beschermt door
middel van een goed sluitend mondmasker. Bij de reiniging is het belangrijk

dat geen stof vrijkomt. Daarom moet de huisvesting (kooi of volière)
inclusief alle losse onderdelen vochtig gereinigd worden. Hierbij mag geen
hogedrukspuit gebruikt worden. Na de reiniging moet alles gedesinfecteerd
worden.
Hoe kan ik als vogelhouder voorkomen dat ik zelf ziek word?
De bacterie komt voor in stof en ingedroogde vogelpoep. Kooien en hokken
moeten daarom regelmatig worden schoongehouden en stof- en mestvrij
worden gemaakt. Het dragen van een mondmasker daarbij is verstandig.
Regelmatig ontsmetten van de kooien en hokken met een passend
desinfectiemiddel is aan te raden.
Wat doet de GGD bij papegaaienziekte?
De GGD wordt bij meldingen van papegaaienziekte ingeschakeld om te
onderzoeken hoe mensen besmet zijn geraakt. Zo kan de GGD passende
maatregelen adviseren om verspreiding van de ziekte te voorkomen
Bron: www.rivm.nl

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

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

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)

Verslag van 20 oktober 2016
De opening van deze avond werd vertraagd door uw verslaglegger die
met het dubbele schaamrood op de kaken, na door de voorzitter te zijn
berispt, te laat verscheen. En dubbel schaamrood want ook de vorige
bijeenkomst bleef hij in gebreke. Toen wegens een stomme fout in de
administratie (een andere datum op de kalender én niet slim genoeg
om in het nieuwe boekje te kijken) en nu omdat de aandacht op andere
zaken gericht was. Nu opende de voorzitter even na acht uur de
bijeenkomst van de 14 aanwezigen. Kort hierna repten nog de
secretaris en de penningmeester die elders gevogeld hadden, zich naar
hun plaatsen.
Voor de leden was de eerdere afwezigheid van de verslaglegger
overigens positief want nu had onze secretaris Mark Visser een prima
verslag gemaakt van de bijeenkomst op 12 september. Dat verslag
werd natuurlijk unaniem en met grote dankbaarheid voor zijn
inspanningen goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag kwam er kritiek op de vogelmarkt in
Joure. Er zouden teveel vogels in verkoopkooien hebben gezeten.
Hoewel werd erkend dat dit op vogelmarkten voorkomt en het
mogelijk ook hier in een enkel geval zo is geweest, was het toch over
het algemeen netjes. En zoals het gaat, het gesprek kwam alras op de
teruglopende ledenaantallen, mindere inzendingen voor TT-en het al
dan niet noodzakelijk zijn van samenwerking in de regio. Bij dat
laatste werd opgemerkt dat er kennelijk hier en daar oud zeer zit dat
nodig moet worden opgeruimd. En dat lied horen wij vaker zingen,
maar uitvoeren is toch wat anders. Dit onderwerp komt vast nog wel
eens terug.
Evenals de suggestie van Henk van de Velde om een ledenactie op te
starten.
Bij de mededelingen vermeldde de voorzitter dat vader Ben van der
Veer en zijn vrouw Alie binnen afzienbare tijd gaan verhuizen. Dat is
gewoonlijk aanleiding tot felicitaties en die kwamen ook nu, maar wel
met een donker randje. Bij het nieuwe huis zal geen gelegenheid meer

zijn om vogels te houden. Het gevolg hiervan is dat ook zoon Koos
moet stoppen met de hobby. In of bij zijn flatje is ook geen ruimte
voor een vogelhoek. Onze TT zal daardoor een aderlating ondergaan;
voor Ben en Koos rest dan niet anders dan een opgezette vogel, of
wanneer dat te stoffig wordt, een vogel van keramiek.
De pauze werd vooraf gegaan door de Misser van de Maand ( Tinus,
en we missen hem) en vervolgd door de bespreking van de
meegenomen vogels. Het verslag van die vogelbespreking zal u
worden bespaard. Laten we volstaan met de opmerking dat er meer
vogels waren dan eerdere jaren en dat er zelfs een halfblinde vogel
aanwezig was. Dat was geen TT vogel merkte de eigenaar op.
In de pauze waren als gebruikelijk loten verkocht en na al die
vogelpraat deelde de penningmeester de gewonnen prijzen uit.
Vraag en aanbod kwamen niet aan bod omdat niemand er
belangstelling voor had.
En bij de Rondvraag verzamelen we maar alles wat verder nog ter
tafel kwam
Uw verslaglegger vestigde de aandacht op de circulaire welke het
Bondsbestuur met hoge spoed en sirenes digitaal aan de leden heeft
rondgestuurd. Daarin wordt aangegeven dat de Bond in het vervolg
geen vogels meer tot keuringen toe laat die niet zouden moeten
bestaan. Op keuringen is dit ter beoordeling van de keurmeester.
Verdere criteria ontbreken. De voorzitter, bijgevallen door de
secretaris, wees er op dat dit alleen gaat om vogels die voor de TT niet
worden “gevraagd”. Er zou geen sprake zijn van een bredere
benadering. Het kweken van dergelijke vogels wordt dus niet
afgewezen waardoor het aanleggen van criteria wat nu precies onder
een niet-gewenste vogel wordt verstaan onnodig is.
Ook dit onderwerp komt vast nog wel eens terug.
Dat laatste geldt ook voor de waarschuwing die in het blad van de
BEC is opgenomen ten aanzien van de controle op het al dan niet als
hobbyist hoeden van vogels. Uitgangspunt van de controlediensten

lijkt dat een vogelhouder dat bedrijfsmatig doet en dus bij de Kamer
van Koophandel moet zijn ingeschreven en moet voldoen aan voor
een dergelijke ondernemer geldende voorschriften. Om dit te
voorkomen zal iedere vogel-hobbyist een eenvoudige administratie
moeten gaan bijhouden waarin hij de aan- en verkoop van vogels
vastlegt, evenals de aankoop van voeders en dergelijke. Ook de
bonnen van die aankoop zullen daar bij gevoegd moeten worden. Dit
is nog niet van kracht maar een ieder zal hieraan zeker aandacht
moeten geven.
Voorts kwam er een voor simpele buitenstaander niet te volgen,
verhaal aan de orde betreffende de van der Veer beker. Daarbij is een
fout gemaakt en dat zullen we niet meer doen.
Dat de kosten voor de districts- TT aanzienlijk zijn willen we best
geloven. Dat daar wat aan gedaan wordt wekt dan ook geen
verwondering, al wordt het vervallen van het schildje bij de
herinneringsmedaille niet met gejuich begroet.
En in dat verband de komende Bonds-TT in Apeldoorn zal de laatste
vogelshow in die hal zijn. Er wordt naar een andere locatie gezocht.
Tot slot van de geanimeerde discussie roept de voorzitter nog op om
advertenties te vergaren voor ons clubblad. Ook dat blad kost geld!
En nadat vanuit de bijeenkomst nog een zeer waarderende opmerking
over de rubriek van Manus Mus (in Onze Vogels) is gemaakt, sluit de
voorzitter de bijeenkomst.
We zien elkaar weer tijdens de onderlinge TT op 11 en 12 november
in de Zandbanken.
25-10-16 Ernst

?

Jaarverslag 2016 van de secretaris van de Lemster Volière Vrienden.
We begonnen 2016 met 41 leden 39 senioren en 1 jeugdlid en 1sub lid.
Dit jaar starten we met 37 leden waarvan 1 jeugd lid, ons sub lid Sake
Tolsma is volledig lid geworden, en een nieuw lid Jacob de Moor kweker
van onder andere Gouldamadines, opgezegd Albert van Greven om
gezondheidsredenen, Antonie Kelderhuis wegens andere drukke
bezigheden, en J Oostra.
Er werden 6 bijeenkomsten gehouden met gemiddeld 13 leden dat zijn er 3
minder dan vorig jaar.
Onze voorzitter was aftredend en herkiesbaar er waren geen tegen
kandidaten dus een hamerslag was voldoende om hem weer voor 3 jaar vast
te leggen.
Er werden twee lezingen gehouden in april door Thijs de Boer over ganzen
en zwanen, en in september door Henk van der Wal over dierenwelzijn dit
was de slechts bezochte bijeenkomst, wel opmerkelijk want dit gaat de
komende jaren onze hobby bepalen, vooral het overschot van de vogels
waar je die nog kwijt kunt, vogelmarkten hebben zo het er nu naar uitziet
hun langste tijd gehad.
De overige avonden werden door vogel praat gevuld waar de leden geen
moeite mee hebben, want de avonden vliegen voorbij, de tafelkeuring
verloopt wat rumoerig, een goede verlichting zou daarbij kunnen helpen,
zodat je beter beeld van de vogels krijgt en de kleuren beter kunt
onderscheiden.
Er waren twee jubilarissen 40 jaar lid bij NBVV, te weten Koos v d Veer
die was in 2015 40 jaar lid, en werd in februari door de district voorzitter
Siebe de Haan gehuldigd en Johan Sikkema was in 2016 40 jaar lid en werd
tijdens de opening van onze onderlinge show gehuldigd door de nieuwe
district voorzitter Sicco Veenstra.

Jaarlijkse tentoonstelling
Op onze onderlinge show werd door 18 inzenders 185 vogels ingeschreven
een mooi resultaat, dit bewijst maar weer dat we een actieve vereniging zijn.
De kampioenen zijn dit jaar:
Kleur kanarie
C van Ginkel
Postuur kanarie
M Visser
Kromsnavel
D Kelderhuis
Tropen
K v d Veer
Jeugd
D P Kelderhuis
Derby
D P kelderhuis
Bondskruis
D Kelderhuis
Stammen kampioen:
Kleurkanarie
C van Ginkel
Kromsnavel
D Kelderhuis
Secretaris Mark Visser
Friese Kampioenschappen in Leeuwarden, de zogenaamde Kerstshow
Een goed georganiseerde tentoonstelling in de bekende Scantri hal.
Jammer dat de vogelgriep roet in het eten van de organisatie, het district
Friesland van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers gooide.
Meer dan 300 vogels konden niet worden vervoerd. De consequentie voor
de organisatie was dat de zogenaamde Districtsbeker niet werd uitgekeerd.
Van een paar afdelingen misten meerdere inzenders, zodat een faire
competitie onmogelijk was. Gezien de resultaten van de inzenders uit
Lemmer waren we dit jaar niet de winnaar geworden. Een paar inzenders
met lage waardering bracht ons gemiddelde naar beneden.
Toch scoorden de Lemster inzenders niet slecht:
32 x Goud, 10 x Zilver en 3 x Brons mochten de diverse inzenders mee naar
huis nemen. Johan Sikkema was de topscoorder met 9 x Goud, maar zoals
hij zelf zegt: bijna allemaal kampioen in het eigen hok, bij gebrek aan
concurrentie in zijn ingezonden soorten.
Dat is één van de redenen waarom het bestuur eens over de prijsindeling
van onze eigen onderling show wil praten.
Dit staat op de agenda van de vergadering in februari.
Johan Voerman

Bestuur Lemster Volière Vrienden :
Voorzitter:
J. Voerman
Blazer 49, 8531 CE LEMMER
johvoerman@home.nl
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Penningmeester:
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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.

