35e jaargang nr. 1
Allereerst natuurlijk nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Dinsdag 16 januari 2018 houden wij onze jaarvergadering in Het
Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
We hopen onze feestavond te houden op zaterdag 27 januari 2018 bij de
schietvereniging Lemmer, Lemsterpad 5, Lemmer.
Aanvang 19.00 uur, we beginnen met het buffet, daarna kunnen we
gaan schieten.
Kosten € 22 per persoon, aanmelden voor 21 januari bij Johan Sikkema.
tel. 0622427267. U weet het, hoe meer zielen hoe meer vreugd!

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
secretaris Mark Visser en ringencommissaris Kees van Ginkel.
Namen van tegenkandidaten voor de bestuursfuncties kunnen tot 24
uur voor aanvang van de jaarvergadering worden ingediend bij de
secretaris.
*
Evaluatie en prijsuitreiking TT 2017
*
Napraat diverse tentoonstellingen
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting

Website: www.lemstervolierevrienden.nl

3e Bestelronde ringen 2018
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 2018.

In memoriam Bennie van der Veer
Wat een schrik op zaterdagmorgen 16 oktober jl. Een telefoontje van
Koos: mijn vader is vanmorgen plotseling overleden.
En daar sta je dan, je hoofd is nog bezig met de resultaten van de Districts
TT, waar Bennie en Koos dit jaar voor het eerst niet meer aan deelnemen
omdat de ruimte voor de vogels niet meer aanwezig was. En dan zien we
Bennie nooit meer bij de tentoonstellingen.
In Bennie verliezen we de laatste medeoprichter die op 26 november 1963
aanwezig was bij de eerste vergadering van de Lemster Volière Vrienden.
Ook is hij terecht benoemd tot erelid van onze vereniging, dit is zelfs door
een misverstand tijdens een bestuurswisseling twee keer gebeurd.
In de 54 jaar dat onze vereniging nu bestaat heeft hij veel voor onze
vereniging betekend. In de notulenboeken kun je lezen dat hij onder meer
secretaris is geweest en veel betrokken was bij de organisatie van diverse
tentoonstellingen. Ook heeft hij veel betekend voor het district Friesland
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en als keurmeester voor
tropische vogels en parkieten binnen deze Bond.
Binnen onze vereniging was hij een veelzijdige bron van kennis, niet
alleen over de vogels maar ook over veel facetten van onze hobby. In de
45 jaar dat ik Bennie heb mogen kennen, sinds de tentoonstelling in Us
Thùs, waar ik toen lid ben geworden, heb ik van deze kennis dankbaar
gebruik kunnen maken. In mijn eerste kweekjaar ringde hij mijn jonge
vogels en vertelde me ook welke naar de show konden. Prompt
hoofdgroep kampioen met een bastaard Japanse meeuw x Loodbekje op de
regioshow 1973. Persoonlijk vind ik het nog steeds jammer dat hij zijn
kennis niet op papier heeft gezet, dan hadden we er nu nog van gebruik
kunnen maken.
Hij ruste in vrede, en het enige wat we kunnen doen is zijn vrouw en
kinderen veel sterkte toe wensen om dit grote verlies te verwerken.

Burgerlijke Stand:
per 1 januari 2018 is uitgeschreven als lid:
A. van der Molen, Middenweg 127, Bantega
B. van der Veer, W. Hofstraat 5B, Lemmer

Agenda 2018:
Dinsdag 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

Wordt surveillant bij de NBvV
In 2018 start een mini opleiding “Surveillant bij de NBVV”. Via uw
afdeling kunt u meer informatie verkrijgen over deze opleiding. Het
doel van de opleiding is om liefhebbers kennis en inzicht te geven en
waar aan voldaan moet worden om een tentoonstelling, show of
vogelbeurs volgens de richtlijnen van de NBVV telaten verlopen. Er is
voor gekozen om de opleiding zo laagdrempelig mogelijk te houden. De
insteek is dat elke liefhebber surveillant kan worden. Informeer bij uw
afdeling en geef u op voor een informatieavond in uw district.
Bovenstaande heeft u kunnen lezen in het voorlichtingsbulletin van de
Bond van de maand December.
Door het bestuur zijn hiervoor opgegeven Kees van Ginkel en Diedrik
Kelderhuis.
Wij danken beide leden voor de bereidheid om deze cursus te volgen. In
de toekomst hopen we dus een beroep te kunnen doen op hun
deskundigheid.

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

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

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 secretaris L V V over het jaar 2017
We starten dit jaar met 36 leden waarvan 1 jeugd lid. Theo Gebbink
konden we per 01-08 begroeten bij onze vereniging als nieuw lid
waardoor de teller op 37 leden uitkwam.
Het jaar 2018 starten we met 35 leden waarvan 1 jeugd lid. A van der
Molen heeft bedankt als lid, reden stoppen met de vogelhobby.
Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar de penningmeester en
de materialencommissaris. Er waren geen tegenkandidaten, dit kon
wederom door een hamerslag bezegeld worden.
Dit jaar waren weer 6 clubavonden, gemiddeld waren we met 14
man. Met de jaarvergadering als uitschieter er waren die avond 18
leden aanwezig, zou dit te maken hebben met hoe de leden zich
betrokken voelen bij de club of toch met de prijsuitreiking van de
onderlinge show?
We hadden dit jaar één spreker uitgenodigd, namelijk keurmeester
postuur en kleurkanaries Johan Dermois. Hij gaf een lezing over het
onderwerp; tentoonstelling klaar maken van onze vogels. Tevens
besprak hij de meegebrachte vogels, dat kon dit jaar voor het eerst
onder kunstlicht wat een hele verbetering was. Je kon de bestreping
en de kleur van de vogels nu goed beoordelen. De overige
clubavonden werden gevuld met vogelpraat en aanverwante zaken tot
zaken, die niets met de vogelhobby te maken hadden, als het maar
gezellig is en dat is ook zo.
Op de onderlinge show waren dit jaar 150 vogels ingeschreven door
15 inzenders, helaas werden Wout Kreeft zijn ingeschreven vogels
teruggetrokken wegens een mysterieuze ziekte onder zijn vogels.
Tijdens de opening van onze onderlinge show werden twee
jubilarissen gehuldigd door de voorzitter van het district Friesland
Sicco Veenstra, onze notulist Ernst Westerink was 50 jaar lid van de
N.B.v.V. en onze barman Wout Kreeft, die ons van een natje en
droogje verzorgt tijdens onze onderlinge shows was 25 jaar lid van
de N.B.v.V. Ze kregen de hier bijbehorende speld opgespeld en een
bos bloemen.

De vogels werden dit jaar voor het eerst gekeurd onder kunstlicht
hierdoor krijg je tijdens de keuring een eerlijk en gelijkwaardig beeld
van de vogels, omdat er met dezelfde lichtsterkte gekeurd werd.
De kampioenen dit jaar zijn
Kleurkanaries
Stammen kleurkanaries
Postuur kanaries
Tropen
Kromsnavel
Stammen kromsnavel
Jeugd
Derby
Ok
Bondskruis
Van der Veer’s beker
Hoogst gemiddelde

C van Ginkel
C van Ginkel
J Sikkema
H W van der Vele
D G kelderhuis
D G Kelderhuis
D P Kelderhuis
H W van der velde
C van Ginkel
C van Ginkel
J Voerman
C van Ginkel 461 punten

Bondsmedailles
Kooi 61 Beste Postuurkanarie
Kooi 106 Beste Tropische vogel
Kooi 128 Beste Kromsnavel

J Sikkema
H W van der Velde
D G Kelderhuis

Zaterdag 16 december bereikte ons het droevige bericht dat Bennie
van der Veer plotseling was overleden, we verliezen in Bennie een
bevlogen lid en een trouw bezoeker van onze clubavonden. Bennie
was medeoprichter van de Lemster Volière Vrienden en Ere lid van
onze vereniging. Hij beklede diverse bestuursfuncties bij onze
vereniging en het district Friesland.
Bennie was ook een gedreven keurmeester van tropische vogels en
parkieten en had daar door een gedegen kennis van regelgeving
binnen de N.B.v.V. en de standaard eisen van diverse vogels waarvan
het bestuur dankbaar gebruik maakte.
Bennie namens het bestuur en de leden van de Lemster Volière
Vrienden rust in vrede.
Secretaris Mark Visser

Verslag van 17 oktober 2017
Bij de opening van deze bijeenkomst bleek de avond een makkie voor
uw verslaglegger: slechts 11 leden gaven acte de préséance en de
inleider van deze avond, Johan Dermois, maakte het dozijn, en wie
weet de maand, vol. Daarbij kwam dat de voorzitter de hoofdmoot van
de mededelingen die bestonden uit wat er in de districtsvergadering
was besproken, op papier had gezet en dat uitdeelde met de
mededeling dat een en ander in het volgende clubblad wordt
opgenomen. Dat bespaarde op dit moment een uitgebreide discussie.
Na de mededeling dat Theo Gebbink, Jan Kreeft en Ben de Velde
Harsenhorst deze avond waren verhinderd en de goedkeuring van het
verslag van de vorige bijeenkomst, begonnen wij aan de marathon die
werd geleid door Johan Dermois.
Het onderwerp TT - klaarmaken van kanaries werd door hem
uitgebreid besproken. Van een toelichting op het enigszins aangepaste
keurbriefje, via de selectie van de vogels voor de TT tot en met de
beoordeling van de mee gebrachte vogels hield Johan ons tot over half
elf deze avond bezig. Hij deed dat echter zo aardig dat ook de
belangstelling van de niet-kanariekwekers toch gefocust bleef op het
onderwerp.
Of nu zo zal zijn dat onze kanariekwekers de voorbereiding van hun
vogels op een TT anders zullen doen dan voorheen blijft natuurlijk wel
de vraag. Misschien kunnen we daar bij de volgende TT achter komen.
Zogezegd “tussendoor” werden de andere traditionele agendapunten
afgehandeld, de Misser van de Maand is getrokken, de loterij
gehouden en voor de Vraag en Aanbod bestond geen belangstelling en
voor de Rondvraag kon niemand op dat tijdstip belangstelling
opbrengen. Het hielp ook dat niemand tevoren van plan was geweest
om bij dit punt te reageren.
De avond werd besloten door de inval-voorzitter Diedrik Kelderhuis.
Voor middernacht was iedereen thuis.
Ernst Westerink

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

● Albert Koopmanstraat 3 ● 8531 HC Lemmer ● 0514-561577 ●
● Pastoor Koopmansplein 2 ● 8302 CC Emmeloord ● 0527-617330 ●
BEHANDELING BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK NA TELEFONISCH OVERLEG
INLOOPSPREEKUUR LEMMER maandag, woensdag en

vrijdag van 13.30 – 14.00

uur
SPOEDGEVALLEN 24

uur per dag bereikbaar

Inloopspreekuur Emmeloord maandag t/m vrijdag van 16.00-17.00 uur
Afhalen medicijnen en afspraken van 15.00-16.00 uur

info@dapzwfriesland.nl

www.dierenartsenpraktijklemsterland.nl

Enkele aantekeningen n.a.v. de districtsvergadering op 6 oktober 2017
Spoedringen bestellen – de oude regeling blijft voorlopig van kracht – zie
nieuwsbrief september
Er komt een opleiding voor toezichthouders – vanaf 2020 zijn deze
toezichthouders verplicht
Alle keurmeesters krijgen een tablet – zij betalen hiervoor € 40,- verplichten zich om een aantal jaren te keuren
De afdeling Leeuwarden 1 – Zanglust zal geen tentoonstelling organiseren in
2018
Weer hamert de Bond erop dat de ringencommissaris niet zijn privé
bankrekening gebruikt
Vogel 2018 – tickets voor de ingang zijn thuis te downloaden en te printen
Voor de eventuele uitbraak van vogelgriep wordt gewerkt aan een regeling
dat hobbyvogels niet onder het reisverbod vallen
Als ik het goed begrepen heb komt er een commissie om de samenwerking
binnen de speciaal clubs te bevorderen
TT-vogels worden tijdens de TT niet uit de kooi gevangen en ter hand
genomen
Het zou mooi zijn dat bijvoorbeeld de Noordelijke districtstentoonstellingen
niet op dezelfde data vallen
Zoals bekend kunnen de keurbriefjes worden gedownload; ik vraag me af
hoe de Bond dit wil doen met de verschillende kleuren van de briefjes
Door de voorzitter van de Bond is een lid met een speciale plaquette
gehuldigd wegens 75-jarig jubileum
Op de eerste Jonge Vogel dag voor Agaporniden in Urk waren meer dan 300
inzendingen

De afdeling Houtigehage wordt opgeheven – hun eigen gebouw is
ondertussen verkocht
De districtstentoonstelling 2018 wordt door der afdeling Noordbergum
georganiseerd in Garijp
Bij voldoende deelname kan er tijdens de districtsshow in Balk op de
zaterdag morgen of middag een Jeugd dag worden georganiseerd
Voorlichting over Dierenethiek kunt u volgen via “Onze Vogels”
Verschil van mening zal er altijd blijven – sommige leden willen terug naar
eerste uitgifte van de nieuwe ringen op 1 januari
Er ontstond een verschil van mening over een voorstel van de afdeling
Ferwerd e.o. Zij willen via het district een wijziging voorstellen voor de
Algemene Vergadering van de Bond. Het betreft een wijziging van het
vraagprogramma voor Grasparkieten betreffende de Hagoromo (helikopter,
Frisé of Japanse kuif) kleurgrasparkiet. De vergadering is van mening dat dit
niet de weg is. Nieuwe soorten moeten worden aangemeld via de
afgesproken weg.
Afdelingen kunnen voorstellen indienen via het districtsbestuur. Er is door
ons op gewezen dat dan de weg moet worden gevolgd naar de afdelingen
toe, zodat zij mee kunnen beslissen
We zullen eraan moeten wennen om de overdrachtsverklaring te gaan
gebruiken bij de verkoop van onze vogels – ik vraag me af of de handel wel
zit te wachten op zoveel papier bij de koop van bijvoorbeeld 15 zebravinken.
Downloaden van het formulier gaat als .pdf-bestand dus niet direct via de pc
in te vullen
Kees van Ginkel en Johan Voerman

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.

