36e jaargang nr. 1
Maandag 21 januari 2019 houden wij onze jaarvergadering in Het
Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Verslag vergadering van 17 oktober jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Jaarverslag secretaris
*
Jaarverslag penningmeester
*
Bestuursverkiezing – statutair aftredend en herkiesbaar is de
voorzitter Johan Voerman.
Namen van tegenkandidaten voor de bestuursfuncties kunnen
tot 24 uur voor aanvang van de jaarvergadering worden
ingediend bij de secretaris.
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Hoe ziet u de toekomst van onze vereniging?
*
Evaluatie en prijsuitreiking TT 2018
*
Napraat diverse tentoonstellingen
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting
De felicitaties aan de winnaars van de prijzen op de C O M:
Mark Visser met een 2e prijs voor een Lizard en een 3e prijs met een
Gloster Consort. Diedrik Kelderhuis ging naar huis met een 3e prijs voor
een Bourkes parkiet, wildkleur. Heren, proficiat!
3e Bestelronde ringen 2019
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 2019.

In memoriam Cees Verburg
Tijdens de vergadering in september kregen we het bericht dat Cees niet
aanwezig zou zijn, hij had bericht gekregen dat de doctoren niets meer
voor hem konden doen, hij was uitbehandeld.
Toen ik hen een paar dagen later thuis bezocht belde de arts en vertelde dat
bepaalde, slechte, waarden in zijn bloed zeer sterk waren gedaald. Een
goed teken dus, je zag Cees weer opleven. Ik kom in oktober weer naar de
vergadering, al is het met de scootmobiel. En dankzij zijn vrouw, Lies,
was Cees aanwezig. Wat hebben we die avond nog genoten van zijn
aanwezigheid. Met zijn droge humor wist hij ons steeds aan het lachten te
brengen. En vol optimisme ging hij ’s avonds naar huis. Hij had Johan
Sikkema de lijst met ingeschreven vogels voor onze eigen show al
gegeven.
Samen met Lies bracht hij 8 november ’s avonds de vogels in. De keuring
bracht hem nog goud, zilver en brons. Cees kweekte de klassieke kleuren
in de kanaries die niet meer zo populair zijn de laatste jaren. Maar hij ging
gestaag door, ondanks de teleurstelling jaren geleden. De COM eiste
plotseling “balken” op her rugdek van de vogels.
Zaterdag 10 november hebben ze samen de vogels nog gehaald, maar je
merkte aan Cees dat het hem toch te zwaar viel. Veel pijn in zijn hoofd,
waardoor hij liever niet meer te veel praatte. In de nacht van zondag op
maandag ging het plotseling veel slechter met Cees. De huisarts heeft
geholpen om het voor hem wat dragelijker te maken. Op de vroege
morgen van donderdag 15 november is Cees overleden.
Tijdens de afscheidsbijeenkomst in de Treemter in Balk heb wij een heel
andere kant van onze vogelvriend Cees Verburg leren kennen.
Indrukwekkend. Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies te
dragen.

Verslag vergadering 17 oktober 2018
Het moet natuurlijk geen gewoonte worden: daar zaten we weer met een
klein clubje van een man of 10. Bij de Opening meldde de voorzitter dat
een tweetal leden hadden moeten afzeggen wegens ziekte en dat Diedrik
druk was met verbouwen. Een blijde verrassing was de niet verwachte –
want ernstig ziek – aanwezigheid van Cees Verburg .Het verslag van de
vorige keer ( 10 september ) werd zonder commentaar goedgekeurd.
Het agendapunt mededelingen en ingekomen stukken normaliter,
wegens niet-ontvangen zijn van die stukken, een behandeling van een
hamerslag, kostte nu wat meer tijd.
Met gefronste wenkbrauwen hielden we ons bezig met de verwachte
toekomst van onze hobby. Is die er wel? Wellicht zullen toekomstige
shows alleen mogelijk zijn in samenwerking met andere verenigingen
zoals duiven- of konijnenclubs. Somber stelden we vast dat zelfs het
organiseren van een districts - TT steeds moeilijker wordt.
Wordt het niet eens tijd samenwerking met andere (al dan niet vogel-)
verenigingen als serieuze optie te onderzoeken? We denken hier allen
over na.
Een vooruitblik wierpen we op de komende onderlinge TT (alweer
achter de rug wanneer u dit leest). Het inmiddels goedgekeurde TTreglement maakte nog de opmerking los dat we nu weliswaar ook
“stellen” vragen maar dat daar geen prijs voor beschikbaar wordt
gesteld. Dat stuitte niet op bezwaren.
De Misser van de Maand miste deze keer niet: het was onze voorzitter
en die miste zeker niet! En zoals gebruikelijk werd de pot van de maand
weer aangevuld.
Bij de Vogelpraet leverde het rondje langs de aanwezigen deze keer niet
echte “vogel” bijzonderheden op. Wel bleek dat niet eenieder erg
gecharmeerd was van de nieuwe plastic ringen. Die zouden na enige tijd
minder goed leesbaar worden. Uit het commentaar bleek dat dit zich
niet bij alle gebruikers van die ringen heeft voorgedaan.
Verder vertelde Sake dat zich bij een aantal van zijn vogels onverwacht
rui had voorgedaan. Vanuit de vergadering kwam de suggestie dat dit
zou kunnen zijn veroorzaakt door een te ruime hoeveelheid eivoer. Voor
uw verslaglegger een geheel nieuw idee want hij geeft al zijn vogels,
ook de kanaries, het jaar rond dagelijks eivoer. Van een ongebruikelijke

rui is nog nooit iets te bespeuren geweest. Dat kan natuurlijk
samenhangen met een ander, meer natuurlijk, broedseizoen: niet al in
december beginnen maar in april, mei. Maar ja, die TT'n.
De rest van de agenda deden we er het zwijgen toe. De voorzitter sloot
dus ook deze bijeenkomst weer met een toepasselijk woord.
Dit is het laatste verslag dat uw verslaglegger voor de Lemster Volière
Vrienden heeft mogen maken. Op 29 november a.s. vertrek ik naar
Barchem, gemeente Lochem.
Ik wens alle leden van de LVV het allerbeste en vooral een goede
gezondheid. Het was mij een voorrecht in jullie midden te mogen
verkeren: de LVV is een ware “Vrienden”- club.
Hou dat zo!
Ernst Westerink
Ook van deze plaats wensen we Ernst en zijn Vrouw Lenie een zeer
goede tijd toe in hun nieuwe woonomgeving en bedanken hem voor het
al het gedane werk. Jammer dat we niet alle leden hebben kunnen
bezoeken! Maar dat lag niet alleen aan ons.

Agenda 2019:
Maandag 21 januari

Clubavond (jaarvergadering)

Dinsdag 12 maart

Clubavond

Woensdag 24 april

Clubavond

Dinsdag 10 september

Clubavond

Woensdag 16 oktober

Clubavond

Donderdag 7 november
Vrijdag 8 november
Zaterdag 9 november

Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Burgerlijke stand
Uitgeschreven als lid wegens verhuizing:
Ernst Westerink, Lochemseweg 25, 7244 AA Barchem
Bedankt als lid:
Wabe de Vries, Bosruiter 39, 8532 AD Lemmer
Dankzij de medewerking van de Bond is het kweeknummer van Cees
Verburg overgegaan op zijn vrouw Lies Verburg.
Als nieuw lid is dus ingeschreven:
Mevr. E. Verburg – Korse, Hollandiastraat 136, 8517 HK Scharsterbrug
Hierdoor kan de familie de vogels van Cees nog inzenden voor de
COM-tentoonstelling in Zwolle. Dit was een wens van Cees, tot op het
laatst was hij nog bezig met zijn vogels. Hij had ook nog ingeschreven
voor de onderlinge show in Hoogkerk, waar hij ook lid was, maar deze
inzending moest door de familie worden ingetrokken.

www.lemstervolierevrienden.nl

JAARVERSLAG SECRETARIS VAN 2018.
We starten 2018 met 35 leden waarvan 1 jeugdlid, en eindigen met 33
leden waarvan 1 jeugdlid.
Wabe de Vries heeft bedankt als lid en heeft geen vogels meer. Ernst
Westerink is verhuisd naar Barchem.
Bestuursverkiezing: De ringencommissaris en de secretaris waren
herkiesbaar. Er waren geen tegen kandidaten, dus een formaliteit en ze
kunnen er weer drie jaar tegen aan.
De 6 clubavonden werden gemiddeld bezocht door 11.8 leden inclusief
bestuur, in 2017 waren dat er 14 en in 2016 waren dat 13 leden, dit blijft
redelijk stabiel. De meeste avonden werden gevuld door vogelpraat en
we raakten er nooit over uit gepraat. Als we denken nu hebben we het
voor elkaar dan dient zich wel weer een herhalend probleem voor en
beginnen we opnieuw het wiel uit te vinden. Zo kunnen we de avonden
nog jarenlang invullen. Dit jaar waren er geen sprekers uitgenodigd, het
enige zwaarwegend stuk was in de september bijeenkomst. Hier werd
een concept stuk privacyverklaring voorgelegd aan de leden en werd
unaniem aangenomen.
Op de onderlinge T T waren dit jaar 151 vogels ingeschreven door 15
inzenders. Eén inzender en één vogel meer dan vorig jaar
De kampioenen zijn dit jaar
Kleurkanarie kampioen

C. van Ginkel

Postuurkanarie kampioen

J. Sikkema

Stammen kamp kleurkanaries

S. Tolsma

Stammen kamp kromsnavels

D G. Kelderhuis

Stellen kamp kanaries

S. Tolsma

Stellen kamp tropische vogels

J. Voerman

Tropen kampioen

J Voerman

Kromsnavel kampioen

J. Voerman

Open klasse kampioen na loting

J. Scholte

Derby kampioen

C. van Ginkel

Jeugd kampioen

D P. Kelderhuis

Bondskruis dit jaar in de tropen

J. Voerman

Van der Veer’s beker beste krom snavel

J. Voerman

Hoogste gemiddelde over vijf EK vogels

J. Voerman

Bondsmedailles
1x hoogste postuurkanarie na loting

M. Visser

1x hoogste tropische vogel

M. de Jong

1x hoogste kleurkanarie na loting

C. Verburg

De bondsmedailles zijn verkeerd verdeeld, deze hadden naar de
kampioenen en niet naar de een na hoogste vogel in punten moeten
gaan.
Op 15 november is Cees Verburg overleden een kleine week na onze
show waar hij nog met 13 vogels heeft gespeeld. Wij als leden van de
Lemster Volière Vrienden hebben groot respect voor hoe Cees in het
leven stond en met zijn ziekte omging. Hij wist er altijd weer een
humoristische draai aan te geven tot de laatste clubavond nog aan toe in
oktober.
De vrouw van Cees, Lies neemt het lidmaatschap bij de bond over,
zodat zij en hun dochter Ilse met de vogels van Cees op C O M
wereldshow nog kunnen spelen. Wat mooi zou zijn als Cees postuum
nog wereldkampioen zou worden.
Cees we verliezen in jou een gewaardeerd lid, rust in vrede.
Secretaris Lemster Volière Vrienden,

Mark Visser

Ingezonden door een mede vogelliefhebber
Ik ben lid van volière vereniging SúdWestHoeke Koudum en vind het
altijd leuk om jullie stukjes in het clubblad te lezen. Ben ook naar Zwolle
geweest, ga altijd met mijn vader die medeoprichter is van de vereniging
uit Koudum. We hebben een plekje gevonden in de hal wat niet te ver
lopen is en gratis. Wat is nou een handelaar dat is de vraag de laatste tijd,
volgens sommigen zijn we allemaal handelaar wanneer we onze
overtollige vogels verkopen. Afgelopen jaar ben ik bij een fokker geweest
in Zeeland om een koppel perlata perlata te kopen. Van deze soort heeft
zij 8 koppels zitten ook heeft ze 60 koppels edel papegaaien zitten en kea
papegaaien en geel vleugel ara’s. Het is een heel complex van vluchten
van 5 bij 2 bij 1 meter met nachthokken van 1 bij 1 voor de kea en de ara
heeft ze twee vluchten van 5 breed 4 hoog en 20 meter lang waar de
vogels in kunnen vliegen. Alle tussen wanden zijn dicht met beplating.
De vogels kunnen elkaar niet zien.
De dag voor ik daar was had ze bezoek van de dierenbescherming gehad
over vogelhandel. Zij is voor de belastingdienst nog steeds een hobby
kweker omdat zij voor het bouwen van de volières niet de btw heeft
teruggevraagd. Zij is 40 jaar bezig met het houden van vogels en heeft nu
de 5e generatie in het hok met edel papegaaien. Volgens mij hebben die
vogels het wel naar hun zin anders krijg je toch geen jongen en zeker geen
5 generaties. Zij begint morgens 8 uur te voeren en is tegen 12 uur klaar.
Het ritje was het zeker waard om bij deze vrouw een aantal uren rond te
brengen en natuurlijk met een mooi koppeltje perlata naar huis. Wat ik
mij toen af vroeg is het volgende: deze vrouw komt nooit op een vogel
beurs, heeft een goed broedend bestand vogels en raakt haar vogels goed
kwijt via marktplaats en andere sites in Nederland. Zij hoeft dus ook niet
naar de vogelmarkt. Want wat doet een koppeltje derbyan op de
vogelmarkt van 5 jaar op de vogelmarkt. Ja de eigenaar wil wat anders.
Ja omdat er geen jongen zijn uit gebroed, maar dat zeggen ze er niet bij.
Dus ik vind dat je altijd een gok neemt met het kopen op vogelmarkten.
Dan zijn er altijd nog mensen die denken dat je kan zien wat het is, maar
tegenwoordig heb je voor 10 euro uitsluitsel wat het is en wat is dat op

een verkoopprijs van 250.- want dat was wel het gemiddelde van de prijs
per koppel.
Met vriendelijke groeten Jan Haanstra Koudum

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

Hoe ziet u de toekomst van onze vereniging?
Het aantal leden loopt langzamerhand steeds verder terug.
Per 1 januari 2019 telt onze vereniging nog 33 leden, waarvan ongeveer
20 mensen regelmatig kweken en deelnemen aan tentoonstellingen.
Dat leverde op onze laatste show 151 vogels op, waarvan meer dan de
helft afkomstig was van de vijf bestuursleden. Wanneer het aantal
inzenders en vogels zakt, en een steeds minder bezoekers komen kunnen
de bar en de tombola de kosten van keurmeesters en zaalhuur niet meer
dragen.
Ook neemt het aantal leden dat de vergaderingen bezoekt gaandeweg af.
Haalden we in 2015 nog een gemiddelde van 17 leden per vergadering,
het laatste jaar waren dat er nog maar ongeveer 13. Voor het nieuwe jaar
zullen we twee trouw aanwezige leden op de vergaderingen moeten
missen. Onze secretaris heeft zijn woning te koop staan en weet nog niet
waar zij na de verkoop terecht zullen komen. Het zou zo maar kunnen
zijn dat zij Lemmer gaan verlaten. En dan dunt het aantal leden bij de
vergaderingen steeds meer uit. Mede hierom heeft het bestuur gemeend
de februari vergadering te laten vervallen.
Al met al zullen er misschien maatregelingen moeten worden genomen.
Een mogelijkheid zou kunnen zijn samenwerking met de afdeling
SúdWestHoeke Koudum. Te denken valt misschien aan het samen
organiseren van een tentoonstelling, bijvoorbeeld in Balk.
Hoe denkt u als lid van de Lemster Volière Vrienden hierover. Zou u
mee blijven doen als inzender? Wanneer we gezamenlijk een lezing
gaan organiseren bezoekt u dan ook deze vergadering, ook wanneer die
ergens anders wordt gehouden?
Is dit in 2019 al mogelijk of wilt u nog een jaar een eigen onderlinge
organiseren, misschien met minder vogels? Wanneer we samen gaan
werken moeten er goede afspraken worden gemaakt.
Koudum hanteert nog een inschrijfgeld van € 1,00, terwijl het Lemster
bestuur eerder aan verhoging van onze € 1,50 naar € 2,00 denkt.
Lemmer heeft een eigen prijzensysteem, daar zal dus een oplossing voor
moeten komen. Voor een goede show van onze vogels zullen de
stellingen en de verlichting zoveel mogelijk uniform moeten zijn.

De vogels, als je als kweker plotseling wat overkomt
Eind september, zoals jullie wel weten over kwam mij het noodlot:
een hersenbloeding , hetgeen onverwachts mijn leven totaal veranderde.
Ik kwam terecht in een rolstoel en moest revalideren in Beetsterzwaag.
Mijn rechterkant was totaal verlamd, been – arm – wang en zelfs de
tong voor een gedeelte. De voorzitter met één van de bestuursleden zijn
in die periode langs geweest en hebben een fruitmand achter gelaten,
hiervoor mijn dank. In Beetsterzwaag hebben zij mij behandeld met
zorg, vergezeld met de vele therapieën wat niet altijd gemakkelijk was.
Maar na 9 weken therapie ben ik met ontslag gegaan, met de
kanttekening, verdere therapie volgen in een afdeling van een
ziekenhuis, op basis van poliklinisch. Inmiddels ben ik behoorlijk
opgeknapt en loop en beweeg mij voort op mijn manier. Ik kan de
vogels weer zelf voeren, douchen en zelfstandig aankleden en eten
koken, afwassen en drogen.
Tijdens mijn verblijf in Beetsterzwaag heeft mijn vrouw de vogels
verzorgd, dit heeft ze met veel toewijding gedaan, een compliment op
zijn plaats. Afgelopen jaar heb ik geen tentoonstellingen gespeeld, maar
heb onlangs toch de nodige broedkoppels gezet en heb ze daarop niet
kunnen voorbereiden, het is zoals het is.
Het is belangrijk dat je je partner betrekt bij de vogelsport, hetgeen onze
liefhebberij is, maak je partner deelgenoot als het mogelijk is. De laatste
feestavond is zij ook mee geweest en heeft zich uitstekend vermaakt op
de schietavond in Lemmer, wat gepaard ging met een uitstekend buffet.
Daarom is het ook belangrijk dat we met elkaar de vogelsport delen en
spreek ik de wens uit: kom met zijn allen op de clubavonden, je kunt
daar de ervaringen delen en uitwisselen. Ook vanaf deze plaats wil ik
eenieder een gelukkig 2019 toewensen en een uitstekend broedseizoen.
Geduld moet je hebben met de vogels en laat ze gerust een tijd bij
mekaar, al doen ze niks, als het een koppel is neem de tijd ervoor. De
verlichting – temperatuur en luchtvochtigheid moet ook op orde zijn.
Belangrijk voor de aankomende wereldtentoonstelling de conditie van
een vogel, een ieder die inzendt wens ik veel succes. Als een vogel in
conditie is, laat hij of zij zich veel beter zien op de tentoonstelling en de
kans dat de het type erg hoog scoort is dan ook ruimschoots aanwezig.

Ik heb zelf wel eens vogels in conditie weten te krijgen, om ze voor de
tentoonstelling, een dag of 10 een conditiepoeder te geven in het
drinkwater en 2 dagen te stoppen voor de tentoonstelling. Het liefst geef
ik ze een conditiepoeder in combinatie met antibiotica. Voordeel is dat
de vogels sterker zijn beschermd tegen ziektes die ze kunnen op lopen
tijdens de reis en op de tentoonstelling. De verlichting wil ik later
uitgebreid op terug komen, hetgeen ook zeer belangrijk is tijdens het
broedproces en regelmatig wordt onderschat.
Theo Gebbink.
Feestavond
We zijn gewend om jaarlijks een feestavond te houden maar de laatste
jaren valt de belangstelling wat tegen. Willen we iets organiseren dan
hebben we minimaal zo’n 25 deelnemers nodig willen we het betaalbaar
houden. Worden de eigen bijdragen te hoog dan haken misschien nog
meer leden af.
Wat we kunnen doen is ergens gezamenlijk gaan eten, voor eigen
rekening, zodat de kas van de vereniging niet wordt belast.
Graag horen wij uw mening ook hierover.

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

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.

