34e jaargang nr. 6
Dinsdag 17 oktober 2017 houden wij onze normale vergadering in
Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Verslag vergadering van 11 september jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Kanarie keurmeester Johan Dermois – TT klaar maken
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Vervolg Johan Dermois
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Agenda 2017:
Dinsdag 17 oktober

Tijdens deze avond zal kanarie keurmeester
Johan Dermois samen met ons de meegenomen vogels bespreken en tips
geven voor de tentoonstelling

Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Zaterdag 11 november

Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Districtsvergadering
Vrijdagavond 6 oktober jl. is de najaar districtsvergadering gehouden in
Drachten. De agenda vertoonde geen spannende zaken. Tijdens deze
vergadering werden de toestemmingen verleend voor de
tentoonstellingen 2018. Age Ruiter en Simon Terpstra zijn aftredend en
herkiesbaar voor het Districtsbestuur. De afdelingen kunnen voor 30
december 2017 voorstellen indienen voor de Algemene Vergadering
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Tijdens onze vergadering ontvangt u een verslag over deze vergadering.

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

Verslag van 11 september 2017
Bij de opening van onze traditionele clubavond met een soortement
agenda, luisterden we aandachtig naar voorzitter Johan Voerman die ons
nieuwe lid Theo Gebbink welkom heette en de verhindering meldde van
Ben de Velde Harsenhorst.
Het verslag van de vorige bijeenkomst, op 19 april van dit jaar, riep
geen vragen of opmerkingen op en werd dus ongewijzigd vastgesteld.
Wat de Mededelingen en Ingekomen Stukken betreft, deelde de
voorzitter mee dat er 4 “boekjes van Leeuwarden” zijn binnen gekomen.
Zo waren deze 2 punten in één klap afgehandeld want verder was er
niets te melden.
En zo kwamen wij al ras bij onze Vogelpraet aan. Cees van Ginkel beet
de snavel af met een verwijzing naar een stukje in Onze Vogels waar het
fenomeen “Toezichthouder” ten doop werd gehouden. Cees voelt daar
wel voor en zal, wanneer dat mogelijk is, de cursus die de Bond
voorbereidt gaan volgen. Wout Kreeft voelt er ook wel voor. Er was
natuurlijk niemand die hen dat recht ontzegde maar de functie van
Toezichthouder roept toch wel een aantal vragen en een zekere
weerstand op. Bestaat er echt, bijvoorbeeld bij onze verenigingsTT,
behoefte aan een Toezichthouder? En is dat anders wanneer het om een

eigen lid gaat of om een lid van een andere vereniging? En welk
werkterrein bestrijkt zo'n Toezichthouder, nu en in de toekomst?
Het ziet ernaar uit dat over dit onderwerp het laatste woord nog niet is
gesproken. Misschien dat wanneer duidelijk is hoe de cursus van de
Bond is opgebouwd en zo de inhoud van deze functie duidelijk is
geworden, een vervolgdiscussie zinvol is.
Bij de kwekers van kanaries die een strepenpatroon moeten hebben,
leeft duidelijk onvrede over de voorschriften, lees standaardeisen, die
daarover door de Bond zijn uitgevaardigd. Die leiden ertoe dat in
bepaalde gevallen kleurverschillen weg vallen. Dit lijkt een onderwerp
dat inderdaad onder de aandacht van de bond gebracht moet worden.
Misschien dat goed fotomateriaal daarbij goed zou ondersteunen.
Een ander actueel en boeiend onderwerp waren de luizen (zwarte en
bloedluizen) waarvan diverse leden bij hun vogels last van hadden. Je
zou zeggen dat inmiddels wijd en zijd bekend is met welk middel die
luizen effectief bestreden kunnen worden. Wij eten onze vogels immers
niet op en ook hun eieren dienen niet voor consumptie. Toch leek
niemand bereid dit middel te gebruiken. Dat is blijkens de vele ideeën
die op tafel kwamen wel het geval met een aantal andere middelen die
niet zijn uitgevonden om luizen te bestrijden. En zoals gewoonlijk: wat
bij de één werkt, doet dat bij de ander niet of onvoldoende en na al die
jaren lijden onze vogels nog steeds aan luizen. Zou de Bond dáár nu ook
een cursus aan wijden of staat dit onderwerp te veel af van het houden
van tentoonstellingen?
En over “lijden” gesproken: de vogels van uw verslaglegger hebben
deze zomer gedurende de nachten zwaar geleden onder een
kattenterreur. Enige tientallen jonge vogels hebben daarbij het leven
gelaten of zijn verminkt. Naast honden, andere katten en zeer drastische
maatregelen, zijn mij de elektrische schrikapparaten bij gebleven.
Eens kijken of die blijvend helpen.
De Misser van de Maand leverde zowaar een winnaar op: Wout Kreeft
was, zoals altijd, aanwezig. Hij schonk zijn prijs aan de vereniging.
De Rondvraag leverde, evenals de Vraag en Aanbod, niets op.
En omdat het inmiddels laat geworden was besloot de voorzitter de
bijeenkomst.
Ernst 14 september 2017

Noordelijke Kampioenschappen in Roden
Tot afgelopen vrijdag kon u de vogels inschrijven voor deze
tentoonstelling. Een nieuw fenomeen in het Noorden.
Mijn vraag is zitten we hierop te wachten?
Binnen onze afdeling proberen we het aantal prijzen te verminderen en
bij deze show lijkt het een prijzenregen te worden.
Ik ben benieuwd of er nog leden van ons naar toe gaan.
Johan Voerman

● 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

Reglement onderlinge vogel show 2017
Algemene bepalingen:
art. 1: Inschrijving staat open voor leden en jeugdleden van de Lemster
Volière Vrienden.
art. 2: Tijdens de tentoonstelling zijn de vogels verzekerd tegen brand,
verstikking ten gevolge van brand en tegen diefstal na braak,
indien de kolom “bedrag verzekering” op het inschrijfformulier
is ingevuld. Dit bedrag dient de winkelwaarde van vogel en kooi
te zijn.
art. 3: Tijdens de tentoonstelling worden de vogels uitsluitend door of
namens het bestuur gevoerd. Speciale voedingswensen of dieet
in overleg.
art. 4: De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziekte
en/of sterfte onder de vogels, gedurende de tijd dat zij die onder
haar beheer heeft of daarna.
art. 5: De officiële opening is op vrijdag 10 november 2017 om 19.30
uur en daarna is de zaal open voor het publiek.
De zaal is open:
Vrijdag 10 november 2017 van 19.30 – 22.00 uur
Zaterdag 11 november 2017 van 10.00 – 15.30 uur
Inschrijving:
art. 6: Het vraagprogramma en de algemene voorwaarden zijn, indien
niet anders vermeld, in overeenstemming met die van de NBvV,
zoals opgenomen in het tentoonstellingskatern 2015 - 2019.
Er worden ook Open Klasse vogels gevraagd. De hoofdgroepen
1, 2, 3 en 4 (zangkanaries en timbrado’s) worden niet gevraagd.
art. 7: Tegelijk met het inleveren van het inschrijfformulier dienen de
kosten voldaan te worden.
Deze kosten zijn: inschrijfgeld per vogel € 1,50;
voor stellen € 3,-- , voor stammen € 6, -- en € 3, -- voor de
verplichte catalogus.
art. 8: Bij niet inzenden van de reeds ingeschreven vogels vervalt het
inschrijfgeld aan de vereniging.

art. 9: Inleveren inschrijfformulieren uiterlijk vrijdag 27 oktober
2017 bij J. Sikkema, Tjotter 17, 8531 DE Lemmer (06
22427267)
art.10: Iedere vogel dient apart te worden ingezonden in de
daarvoor voorgeschreven bondskooien. Deze kooien zijn tevens
voorzien van het voorgeschreven voerbakje en drinkfonteintje.
art.11: De toegezonden kooinummers dienen door de inzender in het
midden van de voorzijde van de kooi bevestigd te worden.
art.12: De bodemvulling bestaat uit wit zand. Kattenbakvulling is
gewenst voor vruchten - en insecteneters en enkele
papegaaisoorten.
art.13: Bij het inleveren dienen de kooien voorzien te zijn van een
hoeveelheid voer, voldoende voor één dag.
Inbrengen en afhalen van de vogels.
art.14: Afgeven van de vogels op donderdag 9 november 2017 van
18:30 - 20:30 uur.
art.15: Tijdens het inbrengen van de vogels kunnen uitsluitend
wijzigingen in het ringnummer van een vogel worden
opgegeven. Veranderingen in de klasse of soort is niet mogelijk,
met uitzondering van grasparkieten.
art.16: Afhalen van de vogels op zaterdag 11 november 2017 om 15.30
uur.
Omschrijving Velda garden protector
€ 47,50
De Garden Protector van Velda beschermt 40 meter tuin of volière tegen ongewenste
bezoekers met 2 draden, compleet met transformator en schrikdraad. Veilig voor mens
en dier. Nu online te bestellen via vijverleven.nl, voordelig en gemakkelijk!
Voordelen Velda Garden Protector:
Schrikdraad om reigers, katten en duiven te verjagen
Eenvoudige montage Ongevaarlijk voor mensen
Kattenschrikdraad
Bij de levering in begrepen:
Gebruiksaanwijzing
Transformator
10 stuks metalen isolatoren lang 18,5 cm. 10 stuks metalen isolatoren kort 3,5 cm.
80 meter schrikdraad
Elektriciteitsdraad rood & groen 2 x 5 meter
Metalen aardpin 55cm. Aansluitklemmen en schroeven

Misschien een oplossing voor Ernst Westerink. Wie heeft er ervaring met
schrikdraad op de volière?

Verdeling van de prijzen.
art.17: Het bondskruis is dit jaar voor de hoogst in punten gewaardeerde
kanarie.
art.18: Per 50 vogels wordt een bondsmedaille beschikbaar gesteld.
Deze worden gelijkelijk over de hoofdgroepen verdeeld.
art.19: Door de vereniging worden onderstaande prijzen uitgeloofd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
art.20:
art.21:
art.22:

art.23:

art.24:

Algemeen kleurkanarie kampioen (zie ook art. 6)
Algemeen postuurkanarie kampioen (zie ook art. 6)
Algemeen tropen kampioen (zie ook art. 6)
Algemeen kromsnavel kampioen (zie ook art. 6)
OK-kampioen
Jeugdkampioen
Derby kampioen
Stammenkampioen kleurkanaries
Stammenkampioen postuurkanaries
Stammenkampioen tropen
Stammenkampioen kromsnavels
Van der Veers beker – voor de beste zebravink
Voor de onderlinge show van 2017 geldt het nieuwe
prijzensysteem
Dit jaar worden ook stellen gevraagd; dus een halve stam
De algemeen kampioen kan uit een stam of stel komen, want de
vogel met het hoogste aantal punten komt hiervoor in
aanmerking.
Vogels zonder vaste voetring of een overjarige eigen kweek
vogel dingen niet mee naar het algemeen kampioenschap, maar
wel naar het OK-kampioenschap. Om voor een prijs in
aanmerking te komen dienen deze vogels een punt meer te
scoren. (art. 4)
Iedere inzender kan tot en met de inbreng één van zijn vogels
aanwijzen die meedingt om het derby kampioenschap.

Jeugdklasse.
art.25: Inzenders in de jeugdklasse mogen op 31 december 2017 de
leeftijd van 17 jaar niet hebben bereikt.
art.26: Er worden alleen enkelingen gevraagd. Het inschrijfgeld
bedraagt € 0,75 per vogel en € 1,50 voor de verplichte catalogus.
art.27: De vereniging stelt de jeugdbeker ter beschikking.
Daarnaast zijn er nog prijzen voor vogels met 88 punten en
meer.
art.28: Het bovenstaand reglement is onverkort van kracht voor
inzenders in de jeugdklasse.
Verkoop van vogels.
art.29: Ten toon gestelde vogels mogen worden verkocht, maar het
kaartje met de aanduiding “te koop” is bij het bestuur te
verkrijgen en wordt door het bestuur op de kooien aangebracht.
De verkochte vogels kunnen eerst na uitgifte van de vogels van
eigenaar wisselen.
art.30: Vervalt
Bij het inbrengen van de tentoonstellingsvogels bestaat de
mogelijkheid om vogels voor de verkoop in te brengen.
Maximaal twee vogels per kooi.
Ook gedurende de openingstijden van de tentoonstelling kunt u
vogels inbrengen voor de verkoop.
Slotbepalingen:
art.31: Reclames betreffende de vogelshow dienen uiterlijk een week na
sluiting van de tentoonstelling bij het bestuur ingeleverd te
worden.
art.32: In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het
bestuur.
art.33: Bij mogelijke ontstane fouten bij de prijsindeling houdt het
bestuur het recht van herstel

Nieuwe prijsindeling onderlinge vogelshow Lemster Volière
Vrienden. De groepen komen uit de verkorte versie van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Kleurkanaries:
Groep 1 alle lipochroom in de groepen 3.001-3.024 3.041 -3.054 3.0713.072
Groep 2 alle lipochroom mozaïeken in de groepen 3.031-3.032 3.0613.062
Groep 3 alle melanine mozaïeken in de groepen 3.106-3.679 24
kleurslagen
Groep 4 alle melanine vogels in de groepen 3.101-3682
Postuur kanaries:
Groep 5 alle frisé vogels in de groepen 4.001-4.114
Groep 6 alle houding vogels in de groepen 4.201-4.288
Groep 7 alle vorm vogels in de groepen 4.301-4.348
Groep 8 Gloster gladkop en kuif in de groepen 4.401-4.418
Groep 9 alle andere niet genoemde kuif rassen 4.421-4.442
Groep 10 Duitse kuif in de groepen 4.501-4.505
Groep 11 tekening vogels in de groepen 4.601-4.603 en 4.903
Tropen:
Groep 12 zebravinken in de groepen 5.001-5.035
Groep 13 Japanse meeuwen en Lonchuras in de groepen 6.001- 6.033
Groep 14 Zilverbek, Loodbek, Parelhalsamadines in de groepen 7.0017.019
Groep 15 Rijstvogels in de groepen 8.001-8.008
Groep 16 Gouldamadines in de groepen 9.001-9.006
Groep 17 Australische prachtvinken papegaaiamadines en andere tropen
in de groepen 10.001-12.026
Groep 18 Europese cultuurvogels in de groepen 15.001-16.014
Groep 19 vruchten en insecteneters ek in de groepen 17.001-17.003
Kromsnavels:
Groep 20 kleine grasparkiet in de groepen 18.001-18.018

Groep 21 standaard grasparkiet in de groepen 19.001-19.018
Groep 22 forpussen in de groepen 20.001-20.010
Groep 23 agaporniden in de groepen 21.001-21.117
Groep 24 overige kromsnavels in de groepen 22.001-32.008
Overige Vogels:
Groep 25 grondvogels en duiven in de groepen 33.001-34.012
Groep 26 OK-OEK vogels in de groepen 3.001-34.012

Prijsverdeling
Enkelingen:
Bij 3 vogels in een groep
Bij 4 tot 7 vogels in een groep
Bij 7 en meer vogels in een groep

1 prijs Goud
2 prijzen Goud en Zilver
3 prijzen Goud, Zilver en Brons

Stammen:
3 wisselbekers te weten voor kanaries, tropen en kromsnavels, en zilver
en brons volgens bovenstaande regeling
Bij de jeugd alle vogels die de punten halen een prijs.
Dit resulteert in het volgende schema:
Jeugd
punten

Senioren

OK/OEK

Stammen minimale

90 Goud

91 Goud

92 Goud

89 Zilver

90 Zilver

91 Zilver

88 Brons

89 Brons

90 Brons

4 keer 91 Goud
Plus 6 eenheidspunten 370
4 keer 90 Zilver
Plus 6 eenheidspunten 366
4 keer 89 Brons
Plus 6 eenheidspunten 360

Voor stellen geldt dat dit een halve stam is

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

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)

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

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.

