32e jaargang nr. 3
Maandag 16 maart 2015 houden wij onze vergadering in Het Baken,
Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda voor de vergadering:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Opening
Notulen vergadering van 25 februari jl
Mededelingen en Ingekomen stukken
Lezing door Martin van Wijngaarden
Misser van de maand
Pauze
vervolg lezing
Trekking verloting
Vraag en aanbod
Rondvraag
Sluiting

Agenda 2015:
Maandag 16 maart
Woensdag 22 april
Dinsdag 8 september
Woensdag 21 oktober
Donderdag 5 november
Vrijdag 6 november
Zaterdag 7 november
Website:

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

www.lemstervolierevrienden.nl

Om er een puinhoop van te maken heeft u een voorzitter en een computer
nodig. Vorig jaar een fout gemaakt door een zeer korte tijd te laten tussen
twee vergaderingen in het voorjaar en nu dezelfde fout! Dat komt wanneer
je de oude agenda van het vorig jaar gewoon kopieert en alleen aanpast aan
de nieuwe data.
Mijn excuses hiervoor.
Johan Voerman

Bij de lezing van Martin van Wijngaarden op 16 maart a.s.
Ik wil het deze avond met jullie hebben over mijn reis naar Brazilië. Het
project wat we daar bezochten hield zich bezig met Toekans en Reuze
Otters. De projecten waren opgezet om het eiland Ilha de Catharina te
beschermen tegen een invasie van toeristen die het eiland wilden gebruiken
om daar in grote resorts flinke delen van het eiland te ontbossen voor
allerlei toeristische doeleinden. Door de status van natuurgebied is het
eiland gered van massale bouwplannen en ontbossing. Wij hebben daar op
verzoek de vogelpopulatie onderzocht en de otterkraamkamers in kaart
gebracht.
Na dit project zijn we nog een tijdje bij een boer in de Pantanal geweest om
zijn 50.000 koeien te verzamelen voordat het regenseizoen aanbrak en ook
daar hebben we de aanwezige vogelsoorten waaronder de Hyacint Ara
geïnventariseerd.
Ik wil jullie onze werkzaamheden laten zien maar natuurlijk ook veel
vogels.
Martin
Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

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

Verslag ledenvergadering LVV van 25 februari 2015
Opening.
Als gewoonlijk opent de voorzitter de bijeenkomst; er zijn 14 leden
aanwezig, later met Hans, 15. Er wordt even over diverse vogelmarkten
gepraat. De voorzitter merkt op dat diverse bekenden in de afgelopen
periode met ziekte en erger te maken hebben gekregen. Het maakt hem wat
somber.
Verslag van 19 januari 2015.
Pieter de Heij merkt op dat hij niet met name is genoemd bij het onderdeel
van het verslag dat handelt over het inzenden van ongeringde vogels voor de
open klasse. Hij voelt zich daardoor beledigd. De vergadering is de mening
toegedaan dat de weergave van de discussie correct is. Ook is van een
bewuste belediging geen sprake. In een volgend verslag zal vermeld worden
dat dit onderwerp van Pieter afkomstig is. Bij deze.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen en de ingekomen stukken, twee boekjes van
Leeuwarden, zijn in te zien bij het bestuur.
Film over de NBvV.
De film handelt over de organisatie en het werk achter de schermen van de
jaarlijkse grote landelijke tentoonstelling in Apeldoorn. In dit geval de
tentoonstelling van 2014. Het is een lange film die we daarom onderbroken
hebben met de pauze. Wat er heel goed in naar voren komt is de kolossale
hoeveelheid werk dat verricht moet worden, de planning die daarvoor nodig
is en de grote inzet van alle vrijwilligers. Dat wekt bij alle aanwezigen grote
bewondering.
De misser van de maand.
Deze keer was uw verslaglegger degene die uit de zak tevoorschijn kwam.
De bijbehorende prijs werd in de kas teruggestort. Zo kon de
penningmeester toch zeker € 2,50 bijboeken.
In de pauze was deze penningmeester trouwens weer aan het oefenen voor
zijn komende handbal of basketbal wedstrijd. Het gaat hem al aardig goed
af.

Vogelpraat.
Pieter heeft zich gestoord aan het artikeltje in ons clubblad dat handelt over
de mega-bacterie. Volgens hem zijn schimmels wel te bestrijden met
antibiotica. Ook het genoemde geneesmiddel bevat penicilline, wat een
antibioticum is. Ernst wijst er op dat het middel meer dan één stof bevat.
Dat is nodig om het oplosbaar te maken en om de dosering te
vergemakkelijken. Wanneer er al een antibioticum in zit is dat gericht op het
bestrijden/genezen van de gevolgen van een infectie met de megabacterie.
Wat betreft de inschakeling van een dierenarts bij een vermoeden van een
infectie met deze schimmel wordt er vanuit de vergadering op gewezen dat
daar een paar problemen liggen. Allereerst bestaat de indruk dat de
dierenartsen binnen onze gemeente met zieke vogels niet goed raad weten.
Ook is er natuurlijk het financiële plaatje: consulten bij een dierenarts zijn
niet goedkoop. Wanneer een vogel die een paar euro waard is ziek is moet
toch afgewogen worden of het risico van de vermoede aandoening die
aanzienlijke kosten waard zijn.
De voorzitter meldt dat de onverklaarbare bulten welke bij één van zijn
Gould's waren opgekomen inmiddels uit zichzelf zijn verdwenen. Wij
hopen gezamenlijk dat ze weg blijven.
Enkele leden die al dan niet kortgeleden vogelmarkten hebben bezocht
houden ons vrolijk bezig met een aantal mooie verhalen over in de zaal
rondvliegende en gevangen vogels.
Vraag en aanbod.
Johan Sikkema heeft houten kooien in de aanbieding. Maat 40 x 80 cm.
Geheel gratis bij hem op te halen. Aanbieding wordt ook nog vermeld in
komend clubblad.
Sluiting.
De volgende vergadering is al op 16 maart. Wel wat vlug maar dat hadden
we nu eenmaal niet op tijd gezien.
Voorzitter Johan vraagt eens na te denken over wie, of wat, we als spreker
op clubavonden zouden kunnen uitnodigen. Spontaan wordt meteen de
naam van Martin van Wijngaarden genoemd. Verdere voorstellen aan het
bestuur. Vervolgens sluit hij met een passend woord de bijeenkomst.
Februari 2015 Ernst

Verrassing
Ook in het vogel hok kom je soms voor verrassingen te staan. Een nest
eieren die eigenlijk allang moesten uitkomen, ruim over tijd, en dan toch
nog jongen.
Begin deze week kwam ik het hok binnen en zag wat roods op de vloer
liggen. Mijn eerste indruk was een bloemblaadje, maar ja, midden in de
winter?
Toen ik het oppakte bleek het een jong van amper een dag oud te zijn. De
ouders hebben het uit de kooi, voor mij op ooghoogte, gegooid. Ondanks de
mors goot lukte het hen om het in midden van de vloer te gooien. En daar
had ik met mijn grote voeten boven op gestaan. Dus fini, jong.
Hetzelfde koppel gooide ook het andere jong maar uit het nest, maar dat heb
ik kunnen redden en in een ander nest geplaatst. Ik had twee eieren van de
bleekruggen in dit nest geplaatst omdat de bleekrug pop niet doorlegde.
Misschien hebben ze geen zin gehad om als pleegouders te functioneren.

Bij nestcontrole vandaag van de echte pleegouders bleken er vier jongen in
het nest te liggen + nog een paar eieren en twee dode jongen die de reis uit
het ei blijkbaar niet hebben overleefd. En nu maar afwachten of er een
bleekrug tussen de bruine jongen zit.
Dit jaar valt me op dat de eieren zeer verschillend uitkomen. Misschien
moet ik bij de zebravinken ook maar eens de eieren rapen. In het verleden is
het nooit nodig geweest, maar nu wordt de verleiding groot, omdat er soms
dagen tussen het uitkomen zitten. Van een ander nest is het laatste jong, ook
jonger dan de rest, geringd en wel uit het nest gevallen en de kou (16
graden) heeft hem of haar de nek omgedaan.
Johan Voerman

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

Een foto van Jan Tijsma, waarvoor dank. www.jantijsma.nl

Aalscholvers
Al enkele weken is het weer een komen en gaan van aalscholvers in de
Lemster Rien en de sloot onder het viaduct naar de Lemstervaart.
Het lukte me niet om er goede foto’s van te maken, maar toch even een
beeld uit de Lemster Rien.

Ik ben zeer benieuwd waarop deze vogels azen. Jaren geleden heb ik ook al
eens over dit verschijnsel geschreven toen de aalscholvers ook in grote
getale op deze plaatsen aanwezig waren. Toen vermoedde ik dat het
spieringen waren die massaal het binnenwater binnen kwamen vanuit het
IJsselmeer. Gezien de plaatsen waar de vogels zijn zou dit kunnen kloppen.
Bij de Poimar in de Lemstervaart zit namelijk een inlaat van
IJsselmeerwater voor de kop van de Noordoostpolder.
Vanmorgen contact gehad met de havenmeester van Lemmer of hij iets
meer wist over de vissen die langs de vispassage bij de Riensluis
binnenkomen. Hij was hiervan niet op de hoogte, maar zal voor mij
ingangen zoeken bij de provincie, c.q. de beheerders van deze vispassage.
Ben benieuwd naar de resultaten hiervan.
Johan Voerman

WAARBORG VOOR KWALITEIT
VOOR TOTALE WONINGINRICHTING

Lan

Langestreek 15 – 16
Tel. 0514 – 564980
Fax 0514 – 561232
www.delangestreek.nl

*
Alle kamerbreed tapijtsoorten
*
Vitrages
*
Gordijnstoffen
*
Altijd coupons
*
Zonwering
*
Bootstoffering
*
Meubelstoffering
*
Laminaat- en parketvloeren
(projectinrichting voor onder meer horeca – kantoren – instellingen etc.)
Het goedkope adres voor uw woninginrichting

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

Kaalkoppen bij de Gouldamadines
Symptomen
Zoals de foto hieronder laat zien mist de vogel veren op zijn kop, soms zo
veel dat er geen één veertje meer aanwezig is op het kopje. Het verschijnsels
doet zich niet alleen bij de pop voor, de man kan hier ook last van hebben.

Oorzaak
Er zijn diverse oorzaken voor dit probleem, enkele op een rij:
 De vogel heeft last van vedermijt (ook wel kopmijt genoemd). Dit
herkent u aan de witte vlekken op de kop deze zien er meestal
schubbigachtig.
 Kaalkop kan ook veroorzaakt worden door een bacterie of een
schimmel. Als de kop een gele gloed vertoont, is er waarschijnlijk
sprake van schimmel en/of bacterie.
 Te kort aan vitamine; Door eenzijdig voedsel te geven krijgt de
Gouldamadine een te kort aan vitamine. Gevolg: verlies van veren
en conditie.
 Te kort aan jodium; Een te kort aan jodium is een veel voorkomend
probleem bij vogels in gevangenschap. De Gouldamadine heeft hier
echter meer last van, waarom is niet helemaal duidelijk.
 Stress; Indien de vogel gedurende wat langere tijd onder stress leeft
(denk aan te veel vogels in kooi, steeds op een andere plaats zetten,
etc) gaat de conditie achteruit en verliest hij of zij veren.

Dit is een overname uit:
www.voliere.info
Lees het vervolg op de site. Het clubblad is voor deze keer vol!

•
Luchtvochtigheid / vervuilde lucht; indien u in een afgesloten
kweekruimte kweekt of u vogels houdt, dan kan een te lage vochtigheid
(minder dan 60%) in combinatie met vervuilde lucht een oorzaak zijn van
het verlies van de veren.
•
Te weinig of verkeerd licht; Licht blijft een belangrijke factor
spelen, vooral als u uw vogels in afgesloten kweekruimte houdt. Te weinig
licht betekent te kort aan vitamines wat leidt tot een achteruitgang in
conditie en verlies van veren.
Behandeling
Laten we ze één voor één afgaan:
•
Indien vedermijt; De vogel apart zetten geheel bespuiten met
Birdspray. Daarna het kopje om de dag behandelen met sterilon (met een
watte staafje aanbrengen) voor 2 weken. Kijk uit voor de oogjes! Smeer het
kopje daarna in met uierzalf of (zuurvrije) vaseline.Tip! Ter voorkoming
kunt u badzout gebruiken, zie onderdeel "Voeding" op deze website voor
meer informatie.
•
Ingeval van een schimmel en/of bacterie dient men het kopjes in te
smeren met Tea Tree olie (essentiële olie) in plaats van met sterilon en
vaseline.
•
Indien vitamine te kort; Verander de zaadsamenstelling eens (zie
onderdeel "Voeding" op deze website). Vergeet daarnaast ook niet de
vogels wat gekiemde zaden te geven en dierlijke eiwitten (in de vorm van
meelwormen).
Daarnaast kan de volgende tekst van een kweker je helpen:
"...Verder heb ik door het eivoer Cometaves en Megabactin
toegevoegd; twee jaar geleden voor het laatst last gehad van kale koppen en
m'n goulds (ca.100) in goede conditie! Even over de twee middelen die ik
gebruik: de Belgische firma heeeft mij een aantal jaren geleden eens een
proefmonster gestuurd; veel van m'n goulds hadden kale koppen en na het
toedienen van het middel waren de kale koppen verleden tijd. Vraag me niet
hoe of waarom, maar het is niet meer voorgekomen. De firma heeft een
website, waar je het middel kan kopen: http://www.comed.be/
Dit is een overname uit:
http://www.voliere.info
Lees het vervolg op hun site. Het clubblad is voor deze keer vol!
En ook op onze site www.lemstervolierevrienden.nl komt het clubblad
te staan met de volledige tekst. Zie hiervoor de link: clubblad in .pdf
formaat









Indien een tekort aan jodium, dit kunt u makkelijk aanvullen met
oestergrit (verkrijgbaar bij de meeste dierenspeciaalzaken) of door
fijngemalen sepia door het eiervoer te doen.
Indien stress; Zet de vogel op een rustige en warme plaats het liefst
met wat zonlicht (maar niet de hele dag!). Biedt hem of haar een
goede voeding aan en laat de Gouldamadine voor enkele weken daar
zitten.
Indien luchtvochtigheid / vervuilde lucht; Indien u de kans heeft de
vogels in een buiten volière doen. Dit heeft meestal een positief
effect op de Gouldamadine, maar kan natuurlijk alleen in de zomer!
Gaat dit niet schaf dan een luchtreiniger c.q. luchtvochtigheids
verhoger aan.
Indien te weinig of verkeerd licht; Indien mogelijk de vogels in een
zonrijke volière plaatsen. Gaat dit niet bekijk of de vogels voldoende
licht krijgen en juiste licht in vorm van "True-Lite" licht. Schaf
indien nodig meer "lichtbronnen" aan.



Opmerking
Het kan zijn dat u vogel weer optimaal fit is maar nog geen veren op zijn
kopje heeft. Het kan zijn dat dit pas bij de volgende rui weer terug komt,
dus in dat geval even geduld (kan tot een jaar duren!). De behandelingen die
genoemd zijn kunnen in veel gevallen helpen, echter het is een probleem dat
soms dieper kan liggen (denk aan erfelijkheid).

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)

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. 0514 – 564266
Ringencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
vanginkel.k@telfort.nl
tel. 06 24875943
Lid:
D. Kelderhuis
Wulp 5, 8532 BM LEMMER
d-kelderhuis@ziggo.nl
tel. 0514 – 569338
Lid:
M. Visser
Nieuwedijk 50, 8531 NP LEMMER
nvisser@home.nl
tel. 0514 - 569388
Materialencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
vanginkel.k@telfort.nl
tel. 06 24875943
Contributie Lemster Volière Vrienden € 35,00 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.

