35e jaargang nr. 5
Woensdag 17 oktober 2018 houden wij onze normale vergadering in
Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Opening
Verslag vergadering van 10 september jl.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Onderlinge Tentoonstelling 2018
Misser van de maand
Pauze
Fûgelpraet
Trekking verloting
Vraag en aanbod
Rondvraag
Sluiting

Emailadressen
Onze secretaris Mark Visser heeft nog steeds niet de complete lijst met
emailadressen van onze leden. Heeft u dit jaar nog geen mededelingen
van de vereniging via de mail ontvangen, stuur dan even een email naar
nvisser@home.nl

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Agenda 2018:
Woensdag 17 oktober
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Zaterdag 10 november

Clubavond
Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Af te halen: Jaargangen “Onze Vogels”, vanaf begin 1974
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

Verslag van de vergadering van 10 september 2018
Weet u nog dat we de vorige bijeenkomst 16 personen mochten
verwelkomen en dat de voorzitter daar zeer van onder de indruk was?
Nou dat was nu wel anders: slechts 8 leden en bestuursleden hadden de
weg naar Het Baken gevonden. Een aantal natuurlijk met goede redenen
en zij hadden zich ook keurig afgemeld. Maar toch, het was een klein
clubje. Na de pauze lieten we Cees van Ginkel nog toe, die later kwam
en de deur gesloten vond. Zo werd het aantal aanwezigen naar 9 getild.
Bij de opening werd de verhindering van Theo, Wout en Cees Verburg
gemeld. Met de gezondheid van de laatste staat het er niet goed voor.
We wensen hem en zijn vrouw alle sterkte toe.
Verder – zo gaat dat bij ons – werd tussendoor gemeld dat de
Gereformeerde Kerk en Het Baken (waarschijnlijk?) te koop worden
aangeboden. Dat was voor diegenen die geen lid van die kerk zijn een
verrassing. Mogelijk zullen we in de naaste toekomst naar een andere
ruimte moeten zoeken om onze bijeenkomsten onder dak te brengen.
Misschien de ruimte bij de katholieke kerk of één van de verschillende
buurthuizen? Dat is goedkoop en je zet er vaak zelf koffie en dergelijke.
Het verslag van de vorige keer, 18 april, leverde geen opmerkingen op
en werd goedgekeurd.
Bij de mededelingen meldde Johan Sikkema dat hij er voor het eerst in
jaren niet in was geslaagd om een verkooptafel bij de vogelmarkt in
Zwolle te bemachtigen. Dit ligt niet alleen aan de grote belangstelling
van potentiële verkopers, maar ook aan het feit dat bezoekers zich
voordoen als verkoper en er tegen een vrij geringe meerprijs zo in
slagen gratis dichtbij te parkeren, als eerste in staat te zijn vogels te
kopen en gewone verkoopproces verstoren. Gevolg is het onbezet
blijven van een aanzienlijk aantal verkooptafels ofschoon de organisatie
meldt dat alle tafels uitverkocht zijn.
Daar zal toch wat aan gedaan moeten worden.
Naar aanleiding van het laatste punt ontspint zich een korte discussie
over het al dan niet zijn van “vogelhandelaar”. In de enge opvatting is
dat iemand die uitsluitend handelt in vogels. Moeilijker wordt het
wanneer degene die vogels aanbiedt tezelfdertijd ook de vogels die hij
aanbiedt zelf kweekt. En zo glijdt deze schaal naar het te koop
aanbieden van vogels die niet zelfgekweekt zijn door een kweker en

vervolgens naar een kweker van zo grote aantallen dat het nauwelijks
meer een gewone kweker genoemd kan worden naar een kweker die
kennelijk alleen maar kweekt om vogels zo duur mogelijk te verkopen
(denk aan het investeren in nieuwe kleurslagen om de nakweek snel te
kunnen verkopen waarna op andere vogels wordt overgegaan). Er zijn
dus nogal wat nuances op dit terrein aan te geven en het is zeer de vraag
of rechterlijke uitspraken daarin op korte termijn duidelijkheid zullen
scheppen.
Het bestuur heeft een mooi stuk werk verzet met de voorgestelde
Privacyverklaring. Deze wordt dan ook zonder op- en aanmerkingen
door de vergadering goedgekeurd.
De Misser van de maand was deze keer M. de Jong die gemist werd. De
pot werd dus weer van extra euro's voorzien.
Na de pauze en de deze keer dus korte verkoop van lootjes, was het
weer tijd voor Vogelpraet. En weer kwamen de luizen zwart of
bloedrood weer met miljoenen ter tafel. Niets helpt écht tegen deze
krengen! Er zijn leden die zo wanhopig worden dat zij overwegen met
andere vogels te gaan kweken, of nog erger...
Cees van Ginkel gaat alles uitroken en hoopt dat hij zo van die luizen af
komt. Wij hopen het met hem
In het bestuur is gepraat over de tafelkeuring zoals we die de laatste
jaren in de voorbereiding van onze TT houden. Moeten we daarmee
door gaan? Moet de wijze waarop veranderen? En als we zouden
stoppen, wat dan? We komen niet tot een besluit; het idee moet
kennelijk eerst goed “geproefd ” worden. Op de volgende agenda zal het
dus wel terug komen.
Als alternatief idee oppert uw verslaglegger het onderwerp
“erfelijkheid”. Op dat terrein is de laatste 5 à 6 jaar sprake van nieuwe
inzichten. Weliswaar zijn de basisregels niet veranderd maar we weten
nu aanzienlijk meer over wat er nu precies gebeurt bij de samensmelting
van de ei- en zaadcellen. We weten nu ook dat de natuur daarbij vele
fouten maakt die soms zichtbare en vaak onzichtbare gevolgen heeft.
Dat verklaart tot nu onverklaarbare mutaties, maar ook de steeds
slechtere kweekresultaten waarvoor tot nu toe eigenlijk geen verklaring
werd gevonden. Kortom een wel moeilijk gebied maar zeker niet
onbelangrijk voor alle kwekers.
Na de Verloting, trok het punt Vraag en Aanbod geen belangstelling.

In de Rondvraag kwam de vraag of de combinatie van Goulds met
andere vogels op kweekmoeilijkheden stuit. In de vogelliteratuur is wel
sprake van slechte kweek bij kanaries die samen met Goulds gehouden
worden. Of ook andere combinaties verkeerde gevolgen kunnen hebben
is niet duidelijk.
Er wordt nog op gewezen dat samenhouden in dit verband niet alleen
het samen in één volière houden betekent, maar ook het gescheiden
houden in één ruimte.
En zo is het, ondanks het kleine aantal deelnemers, toch weer rond
halfelf geworden en sluit de voorzitter de bijeenkomst.
September 2018 Ernst

Merels
Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar het lijkt erop dat de stand
van merels in Lemmer en omstreken behoorlijk naar beneden is gegaan.
Vermoedelijk een gevolg van het Usutu virus. Aan de andere kant kan
het ook zijn dat de vogels in de rui zijn en zich meer verschuilen. In
ieder geval is er bij ons in de patio nog weinig belangstelling voor de
bessen van de vuurdoorn. Nu maar hopen dat het virus niet overgaat
naar onze volières.

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

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)

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.

Diedrik en Mark zijn op 5 oktober jl. naar de districtsvergadering geweest en
hebben de volgende aantekeningen gemaakt. Er komt een enquête over de layout en opzet van “Onze Vogels”. Vermoedelijk komt er in het november
nummer uitleg over het één en ander. Er is een voorstel in de maak over de zit
stokken in de universeel kooien deze zouden dan tot het front gaan. Uit overleg
van de drie noordelijke district voorzitters is er een vraag of er behoefte is over
een noordelijke digitale nieuwsbrief met mededeling over van alles en nog
wat, zoals TT beurzen en markten van allerlei soorten klein dieren en
natuurlijk onze hobby in de drie noordelijke provincies. Samen werken met
andere kleindier bonden zal worden onderzocht door een groep studenten die 6
weken gaan stagelopen op het bondsbureau en daarna met een uitgewerkt plan
van aanpak komen hoe het één en ander vorm gaat krijgen. Eén ding is zeker:
alleen als onderlinge verenigingen redden we het niet was de algemene teneur
met als voorbeeld de afdeling Haulerwijk. In het verleden een grote
vereniging, dit jaar maar 28 vogels ingeschreven voor de TT die gaat dus niet
door. Opzet district TT Noordbergum, ze verwachten 1000 vogels van 100
inzenders onder deze verwachte 1000 vogels gaan ze 10 kerstpakketten
verloten als extra prijs en tevens verloten ze er vogels onder de bezoekers.
Surveillanten krijgen de kans om mee te lopen bij het inbrengen en op de
keuringsdag. Werkgroep district TT gaf een presentatie over de toekomst van
de district TT, ze hadden drie voorstellen, namelijk: Voorstel 1 samen met de
Noordelijke duiven club in het Fries paarden centrum in Drachten. Voordeel
hiervan is dat het een zeer ruime zaal is met goede verlichting en ruime
parkeergelegenheid en geen zaalhuur, nadelen deze duiven show wordt
gehouden in week 45 in deze week worden er ook veel onderlinge shows
georganiseerd, er is misschien nog een mogelijkheid dat ze naar week 49 of 50
kunnen. We krijgen hier van het district nog op enerlei wijze briefing over.
Voorstel 2 op een vaste locatie in de provincie wordt de district show
georganiseerd met een vaste groep medewerkers aangestuurd door de district
voorzitter en een groep vrijwilligers. Voorstel 3 Een roulatiesysteem van
verenigingen die de district show organiseren daardoor bijgestaan door een
vaste groep medewerkers aan gestuurd door de district voorzitter en
vrijwilligers van de organiserende vereniging. Voorstel om de voorjaars
vergadering A . V . naar september te verplaatsen .Er zijn nog steeds
vrijwilligers nodig op de Mondial show in Zwolle. Aanmelden via de site van
de bond en graag zoveel mogelijk met elkaar reizen. Tegen kandidaten voor de
bestuursverkiezing kunnen via het District worden aangemeld.
Diedrik en Mark

