33e jaargang nr. 5
Maandag 12 september 2016 houden wij onze gewone ledenvergadering
in Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Verslag vergadering van 24 april jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Dierenwelzijn en Wetgeving door de heer H.K. van der Wal
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Vervolg Dierenwelzijn en Wetgeving
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting
Agenda 2016:
Donderdag 20 oktober
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 12 november

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

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Denkt u eraan dat de contributie is verhoogd naar € 40 per jaar.
Heeft u al de € 35 betaald? Dan graag € 5 bijstorten op de rekening van de
vereniging.
Nieuw Prijzenschema
Het bestuur is van mening dat we meer tijd nodig zullen hebben voor een
beslissing over het nieuwe prijzenschema.
Tot op heden zijn nog geen bezwaren binnengekomen tegen deze
verandering, maar we moeten wel een weloverwogen besluit nemen.
Gezien de agenda voor dit jaar, waardoor er voor oktober geen tijd is om er
rustig over te praten, stellen we voor om dit jaar nog met het oude prijzen
systeem te werken.

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)

Het formulier voor de 2e bestelronde voor de ringen 2017 kunt u tot 25
september a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van Ginkel.
Uitlevering na 15 december a.s.
De kleur van de ringen voor 2017 is donkerblauw.
Sportvrienden,
De vogelsport, in ons geval dan vooral het houden van en fokken met kooien volièrevogels, is volop in beweging. Niet alleen is daar de zorg voor het
op peil houden van het aantal liefhebbers, maar ook het op peil houden van
het aantal vogelsoorten. Meer dan voorheen hebben we daarnaast te maken
met Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen. Over dit alles heen
komt dan ook nog onze zorg en verantwoording voor de gezondheid en het
welzijn van onze vogels.
Namens de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving van de NBvV zal ik
tijdens de septembervergadering een lezing houden over de verschillende
onderwerpen die een rol spelen bij het verantwoord fokken met kooi- en
volièrevogels, maar ook in relatie tot een aantal ethische vragen.
Het begrip “ethiek” heeft in de afgelopen jaren nauwelijks de aandacht
gehad voor de vogelliefhebber.
Het denken over dierenwelzijn is in de afgelopen jaren in positieve zijn
veranderd ten opzichte van vroeger. Het ethisch nadenken over de wijze
waarop we met onze fokkerij omgaan is nu aan de beurt.
Door middel van een PowerPoint presentatie, die speciaal voor deze avond
wordt gemaakt, zal aandacht worden geschonken aan begrippen als
fokrichting, fokprogramma, de opbouw van een eigen populatie aan
fokdieren,het overdrachtsbewijs, de fokwaarde van uw fokdieren, de
afstammingsregistratie, het reproductievermogen van uw fokdieren, het
terug dringen van schadelijke kenmerken, de zorgplicht van de fokkers b.v.
het fokken van vogels met buitenissige kenmerken.
Om wat inleving te krijgen bij deze lezing stel ik nu alvast de open vraag:
“waarom fokken we vogels”?
Ik zal de avond beginnen we een discussie rond de antwoorden die u hierop
geeft.
met sportgroeten
Henk van der Wal

Overname uit het blad van de speciaal club Vorm- en Postuur Kanaries
uitgave mei 2016
We hebben tijdens een vergadering gesproken over de zaadmengeling die
we onze vogels geven. Wanneer je samenstelling van de verschillende
producenten ziet is er niet veel verschil tussen de mengelingen. Meestal
kiezen we voor een vertrouwd karakter, een mengeling voor postuur zonder
raapzaad. De samenstelling hangt dan af van de kostprijs van de zaden.
Goede kwaliteit verhoogt de prijs, en dat vinden we logisch. Ga je jezelf
afvragen waarom deze mengeling zo is samengesteld, dan wordt het toch
wat moeilijker en daar hebben we samen eens onze gedachten over laten
gaan.
Misschien de belangrijkste vraag: waarom zit er geen raapzaad in een
postuur mengeling. Soms geven we naast deze mengeling ook nog een kiem
mengeling (met veel raapzaad) en wordt het verhaal wat moeilijker. Of nee,
ik geef gekiemd negerzaad, alsof daar niet dezelfde stofjes inzitten die in
raapzaad voorkomen. Of gaat het alleen om het vetgehalte? Al met al werd
het toch duidelijk dat we lang niet altijd nadenken over wat en waarom we
iets doen. We gaan af op wat de leverancier zegt of wat collega kwekers
vinden.
Veel koolhydraten, dus witzaad, wat vaak het grootste deel van de
mengeling is, geven meer volume. Dus goed voor de rassen die daarop
gefokt worden, zoals Gloster, Border, Norwich e.d. Maar de kleine rassen
zoals Japan Hoso, Raza Espanol hebben die dan geen baat bij meer
raapzaad? Natuurlijk wel, immers vetten zorgen naast koolhydraten voor
energie en daar hebben deze kleine rassen veel behoefte aan en dus is er een
eerste verschil ontstaan.
In de gesprekken kwam naar voren dat de postuurrassen welke klein van
vorm en/of houding aan moeten nemen meer gebaat zijn bij een mengeling
met raapzaad of een combinatie met kiemzaad. Dit geldt vooral in de
periode dat warm houden van zichzelf en het nest veel energie vraagt. Veel
energie voor de oudervogels geeft immers een betere groei voor de jongen.
Men noemde ook dat het bij zou kunnen dragen aan de kleurdiepte van de
vogels. Vettere zaden hebben meer kleur stimulerende stoffen. Zou het dan
echt helpen tijdens de groei wanneer de jongen in het nest snel groot en
zelfstandig moeten worden?
Natuurlijk!! Meer energie betekent onder meer het gemakkelijker kunnen
bereiken van een hogere temperatuur. Een eenheid koolhydraat levert 4
calorieën en een eenheid vet levert 9 calorieën, een wezenlijk verschil dus.

Hierbij moet wel worden vermeld dat de biotoop, de ruimte waarin de
vogels groot moeten worden, kan hier veel aan bijdraagt. Denk bijvoorbeeld
aan het kweken buiten bij een gemiddelde temperatuur van 10 graden of in
de kweekruimte bij 20 graden. In beide gevallen moet de vogel (ook de
jongen zonder veren) 40 graden blijven.
De conclusie uit bovenstaande;
 We zouden verschil moeten maken voor verschillende rassen
 Door de bank genomen meer witzaad bij die soorten die vorm moeten
bezitten
 Wat meer vet houdende zaden voor kleine rassen die al of niet houding
moeten geven
Natuurlijk kunnen we op een verenigingsavond meer over voeding en
dergelijke kunnen praten, maar dat kan dan een andere keer wel eens.
Succes met de fok van onze postuurrassen,
Kees Diepstraten

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 grote verrassing

-

De Districtsbeker

In feite is deze beker een groot compliment
aan de inzenders uit Lemmer naar de districts
TT.
De beker wordt toegekend aan die vereniging
waarvan de leden met hun inzendingen het
hoogst gemiddelde hebben behaald. Van
iedere inzender wordt de hoogst behaalde
score genomen en het gemiddelde berekend.
Lemmer scoorde mede door éénmaal 93 en
vijfmaal 92 punten erg hoog.
Met acht inzenders haalden we zelfs een
gemiddelde van 91.875 punten.
Een groot compliment aan deze inzenders en
een fantastisch resultaat voor de

Lemster Volière Vrienden

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

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

Opslag Materiaal
Zoals jullie bekend zal zijn moesten we van opslag plaats veranderen.
Dankzij de familie Gort hebben we andere ruimte gevonden op de
Willemskade in Lemmer.
Kortgeleden is door een vijftal vrijwilligers de hele voorraad verhuisd, en
dat viel nog niet mee. De opslag bij Nog Es was op de eerste verdieping en
alles moest via een lift naar buiten worden gebracht, en dat waren heel wat
ritjes van boven naar beneden.
Dit nieuwe onderkomen is voor ons geregeld door Henny Dölle, die ons ook
bijstond met een grote aanhangwagen. Hierdoor kon al ons materiaal in één
keer worden verhuisd.
We hopen dat we lang op deze plaats kunnen blijven met onze voorraad.

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

Indische Gans
De bij ons zeer bekende Jan Tijsma stuurt op verzoek bijna elke week een
email met door hem gemaakte foto’s. Staat u nog niet op zijn verzendlijst?
Een verzoek via de email op jtijsma@hetnet.nl is voldoende .
Ook kunt u zijn werk bewonderen op: www.jantijsma.nl
Hierop stond deze week de bovenstaande gans, een voor mij onbekende
vogel

De Indische gans is van oorsprong een bewoner van de Mongoolse en
Chinese hoogvlakten. Tijdens de barre winters daar trekken de vogels weg
naar onder andere India, waaraan de gans haar naam dankt. In Nederland
broedende vogels zijn nazaten van ooit ontsnapte of uitgezette vogels.
Inmiddels weet de Indische gans zich hier wel prima te handhaven.
Indische ganzen zijn gemakkelijk te herkennen. In vlucht en op de grond
zijn ze erg licht en lijken op afstand gezien wel bijna wit te zijn. Van
dichtbij vallen de dwarsstrepen op het achterhoofd op.
Status Jaarvogel. Zeer schaarse broedvogel; wintervogel in (zeer) klein
aantal.
Europese verspreiding In Europa zijn enkele zeer kleine
verspreidingsgebieden van de Indische gans, waarvan de Nederlandse
dieren veruit de grootste concentratie vormen. In Scandinavië heeft deze
soort gebroed, maar is hier ondertussen aan het verdwijnen. In Duitsland
komen lokaal enkele paren tot broeden.

Bestuur Lemster Volière Vrienden :
Voorzitter:
J. Voerman
johvoerman@home.nl
Penningmeester:
J. Sikkema
johan.sikkema@kpnmail.nl
Secretaris:
M. Visser
nvisser@home.nl
Ringencommissaris:
C. van Ginkel
vanginkel.k@telfort.nl
Materialencommissaris:
D. Kelderhuis
d-kelderhuis@ziggo.nl

Blazer 49, 8531 CE LEMMER
tel. 0514 – 561726
Tjotter 17, 8531 DE LEMMER
tel. 06 22427267
Nieuwedijk 50, 8531 NP LEMMER
tel. 0514 - 569388
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
tel. 06 42194717
Wulp 5, 8532 BM LEMMER
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.

Verslag van 19 april 2016

Het was even over achten toen de voorzitter der bijeenkomst opende met
een hartelijk woord van welkom aan de inleider van vanavond, Thijs de
Boer. Aanwezig waren toen 17 leden.
Het verslag van 22 maart werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd;
bij de afwezigen werd nog wel vermeld dat Ben de Velde Harsenhorst toen
heeft gemeld verhinderd te zijn.
Ingekomen stukken waren niet te melden, maar bij de mededelingen bleven
we even stilstaan.
Allereerst was daar het verheugende nieuws dat de deelnemers van Lemmer
aan de districts-TT daar gemiddeld de meeste punten hebben gewonnen en
dus de bijbehorende districtsprijs hebben gekregen.
De districtstentoonstelling van 2017 zal door de vereniging in Koudum
worden georganiseerd. Voorts zijn er wat datumproblemen tussen de regio
en onze onderlinge TT. Het bestuur zal hier nauwlettend de vinger aan de
pols houden. Misschien moet onze TT wel op andere data gehouden
worden.
Na al deze interne punten was het woord, en niet te vergeten het beeld, aan
Thijs de Boer. Thijs verzamelt als vrijwilliger gegevens over de
verschillende zwanen- en ganzensoorten die voorkomen in de gebieden
waar hij deze vogels telt. Dit zijn gebieden in de buurt van Lemmer, in
Friesland en de Noordoostpolder. Tijdens zijn inleiding vlogen de zwanen,
klein, knobbel en wild over het scherm gevolgd door allerlei ganzensoorten.
Het ging dus over in onze ogen erg grote vogels maar interessant was het!
Na afloop kon het boek dat Thijs hieraan heeft gewijd bij hem worden
gekocht.
De misser van de maand miste deze keer niet: Wabe de Vries stortte het
bedrag, al weer, terug in de kas.
Nadat Johan Sikkema zich weer had uitgeleefd bij het “overhandigen” van
de verlotingsprijzen bleek dat de Vraag en Aanbod niemands belangstelling
kon trekken.
Bij de rondvraag kwamen anders dan anders een paar toch interessante
punten aan de orde. Het bestuursvoorstel inzake de verdeling van mogelijke
prijzen bij op onze TT werd al voorlopig besproken. Een besluit hierover
valt in de eerstkomende vergadering.

De aanschaf van een keurtafel – een onderwerp waarover we wat langer
geleden hebben gefilosofeerd – blijkt erg duur. Wel tussen de 1300 en 1400
euri! Misschien moet er een voorstel door het bestuur worden ontwikkeld.
(Wie gaat op jacht naar sponsors? JV)
Verder komen we in de knoei met de opslag van ons TT- materiaal. Aan de
opslag bij Nog Es moet op korte termijn een eind komen. Dus zoeken we
een nieuw onderkomen.
We ronden dit punt af met aandacht voor het artikel dat Kees van Ginkel
had verzameld op het internet over de toepassing van Spirulina. Zonder op
nut of noodzaak van deze toevoeging in te gaan wordt gewezen op de
dosering: één-duizendste gram per gram lichaamsgewicht van de vogel die
het moet opnemen. Wanneer je bedenkt dat (afgezien van de grote
parkieten) een van de zwaarste vogels die bij ons wordt gehouden een
kanarie is die gemiddeld 25 gram weegt betekent dit dat een toevoeging per
vogel maximaal 25-duizendste gram mag zijn en in veel gevallen waarin de
vogel aanzienlijk lichter is zelfs nog veel minder.
Omdat het om een poeder gaat en niet om een vloeistof is deze dosering
voor een amateur bijna niet te realiseren. Daarbij komt dat je ook niet kunt
zeggen dat de toevoeging aan het voer bij meer vogels ook groter kan zijn.
In de praktijk zal om deze reden de toevoeging tot wel tienduizend maal te
groot zijn. Een dergelijke overdosering zal, zeker bij geregelde toediening,
niet zonder gevaar zijn. Overigens doet dit gevaar zich niet specifiek bij dit
middel voor: ook doseringen door amateurs van andere middelen zijn vaak
veel te hoog.
Het advies is dan ook om, áls toevoegingen al nodig worden geacht, heel
goed naar de dosering te kijken en je af te vragen of die tot de praktische
mogelijkheid behoort.
En zo kon de voorzitter even na tienen een geanimeerde bijeenkomst
sluiten.
Ernst april 2016

