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  jaargang nr. 2 

 

Donderdag 23 februari 2017 houden wij onze normale vergadering 

in Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 

* Opening 

* Verslag vergadering van 16 januari jl  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Nieuw Prijzenreglement voor de onderlinge tentoonstelling 

* Fûgelpraet 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Website: www.lemstervolierevrienden.nl    
 

 

Agenda 2017: 

 

Donderdag 23 februari Clubavond    

Dinsdag 21 maart  Clubavond   

Woensdag 19 april  Clubavond    

Maandag 11 september Clubavond   

Dinsdag 17 oktober   Clubavond Tafelshow   

Donderdag 9 november Inbreng vogels  

Vrijdag 10 november Keuring + Opening 

Zaterdag 11 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 

Bij Johan Sikkema zijn te koop: 

 

Gebruikte universeel kooien voor € 5 per stuk. Opbrengst voor de 

vereniging

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


Enkele opmerkingen betreffende het nieuwe prijzensysteem 
 

Zoals afgesproken willen we in de februari vergadering een beslissing 

nemen over de wijzigingen in ons prijzen reglement. 

 

Het bestuur heeft overduidelijk de noodzaak aangetoond, we zullen 

kosten moeten besparen. Afgelopen show hebben de prijzen ons bijna 

375 euro gekost, mede doordat in het reglement bij 90 punten al goud 

kon worden toegekend.  

Mochten de leden ons voorstel niet willen ondersteunen dan moeten er 

andere maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld kiezen uit de 

volgende mogelijkheden: 

 

 Verhoging inschrijfgeld bijvoorbeeld naar € 2 

 Verhoging vereiste punten voor goud naar 92. Natuurlijk gaat de 

verhoging dan ook gelden voor zilver en brons 

 Niet meer prijzengeld ontvangen dan aan inschrijfgeld  is betaald 

 

Het nieuwe reglement geldt alleen voor onze onderlinge 

tentoonstellingen 

 

Betreffende de tentoonstelling; heeft het voor ons ook nut om stellen te 

vragen, naast de enkelingen en stammen. 

Is hier interesse voor en levert dit meer inzendingen op? 

 

De tafelkeuring op de vergadering in oktober voldoet deze nog aan de 

verwachtingen of moeten we een andere manier vinden?  

In ieder geval is er meer verlichting nodig willen we de vogels goed 

kunnen beoordelen. 



 

 



 

Hulp nodig bij het invullen van uw aangiftes? 
Bel:  Pieter Beintema 
  0514 569339 
Bezoek: Van Rijgersmapark 4 
  8531 BJ LEMMER 
 

 

  



Verslag van de jaarvergadering Lemster Volière Vrienden  

van 16 januari 2017 

 

Er zaten zo'n 18 man te keuvelen toen de voorzitter de jaarvergadering 

van 2017 opende. Ofschoon het jaar al weer gevorderd is deed hij dat 

met de beste wensen voor iedereen. Verder werden Albert Greven en 

uw verslaglegger nog apart welkom geheten. 

En met de opmerking dat Ben de Velde Harsenhorst zich had 

verontschuldigd begonnen wij aan het echte werk: de agenda. 

 

Het verslag van de vorige bijeenkomst, op 20 oktober 2016, werd 

zonder commentaar akkoord bevonden. 

 

Ingekomen stukken werden niet gemeld,  ze waren er ook niet. 

Mededelingen werden bij dit agendapunt ook niet gedaan. De voorzitter 

wees er nog maar eens op dat met een dalend ledental de financiële 

positie van de club een daaraan gelijk beeld vertoont. Dus we hebben 

meer advertenties in het clubblad nodig. Ook nieuwe leden natuurlijk 

maar dat blijkt nóg moeilijker dan die advertenties. 

 

Het jaarverslag van de secretaris was al in het clubblad opgenomen en 

riep geen vragen of opmerkingen op. Terecht want het was kort en 

duidelijk. 

Het ter vergadering uitgereikte jaarverslag van de penningmeester was 

zo mogelijk nog korter en zeker ook net zo duidelijk. Het werd dan ook 

onmiddellijk goed gekeurd. En dus was het maar goed dat de 

kascommissie tot dezelfde conclusie was gekomen. Deze commissie 

bestond dit jaar uit Alco Jeensma en Ben de Velde Harsenhorst. 

Volgend jaar zal Cees Verburg het werk van deze commissie 

ondersteunen. 

 

Ergens verderop op de agenda prijkte het punt “napraat diverse 

tentoonstellingen”, maar het vlees is zwak en dus werden op dit moment  

diverse ( niet onze eigen) TT'n besproken. Diverse winnaars werden 

gefeliciteerd, in het bijzonder onze leden die landelijke prijzen in de 

wacht sleepten. Voor uw verslaglegger zijn dit altijd zaken die zich in 

een ander universum afspelen. Zo werd Sake Tolsma Algemeen 



Nederlands Kampioen bij de kleurkanaries stammen. Dat lijkt een 

omschrijving die in tegenstelling met zich zelf is, maar in het 

tentoonstellingsjargon is dit heel normaal. Hoe het ook zij het is een 

prachtig resultaat en Sake mag er zeker trots op zijn. 

Ook de districts TT passeerde nog even de revue. Daar gooide de 

vogelgriep zand in het eten waardoor er geen winnaar van de districts 

beker werd aangewezen. Onze voorzitter bleek echter ongelijk te 

hebben met zijn opmerking in het clubblad dat Lemmer dit jaar ook 

geen winnaar van deze beker zou zijn geworden. Verscheidene leden 

rekenden voor dat dit wel het geval geweest zou kunnen zijn. Mooi 

toch?  (ik rekende dat de hoogste beoordeling van alle inzenders werd 

meegenomen, maar dat blikt niet zo te zijn jv) 

 

Vervolgens keerden we weer terug naar de agenda voor De Misser 

van de Maand. Dat bleek nummer 9, D.P. Kelderhuis. Gefeliciteerd! 

In de volgende pauze werden als gebruikelijk weer loten verkocht. 

 

De bestuursverkiezing was een spannende affaire: iedereen was 

herkiesbaar en nieuwe kandidaten hadden zich, geheel onverwacht, niet 

gemeld. En dus werden penningmeester Johan (die andere) Sikkema en 

Diederik Kelderhuis, onze materialencommissaris tot grote opluchting 

van alle aanwezigen weer voor drie jaar benoemd. 

 

Over het agendapunt “evaluatie en prijsuitreiking TT 2016” kunnen we 

kort zijn. Het was een geslaagde onderlinge TT en de prijzen zijn door 

Johan en Johan (die andere) met aanmoedigende woorden en felicitaties 

uitgereikt. 

 

Hoewel we al een stief kwartiertje aan het agendapunt “napraat diverse 

tentoonstellingen” hadden besteed weerhield dat ons er niet van toch 

ook bij dit punt aangekomen er diepgaand op in te gaan. Ook wel 

logisch voor een vogelclub. Wel ging het nu wat meer over wat er zoal 

speelde bij clubs in de regio en werd er zorgelijk naar de toekomst 

gekeken. Het aantal inzendingen en inzenders bij TT'n neemt af; aanwas 

van jongere leden stagneert. 

Of de fusie tussen de bonden in deze trend een omslag zal brengen 

wordt algemeen betwijfeld. 

 



De trekking van de verloting werd als gebruikelijk op professionele 

wijze afgehandeld. 

 

Albert maakte zowaar deze keer gebruik van het punt Vraag en Aanbod. 

Hij heeft nog kooien in de aanbieding. 

 

Bij de Rondvraag bracht de voorzitter nog even in herinnering dat in de 

volgende bijeenkomst in februari het nieuwe TT reglement besproken 

zal worden. Om een soepele bespreking te bevorderen zullen 

opmerkingen en voorstellen zo spoedig mogelijk schriftelijk bij het 

bestuur worden ingediend. 

Verder viel de opmerking dat op diverse TT'n niet-schone tot vuile 

kooien waren gezien. Dat zou moeten leiden tot het weigeren om vogels 

in dergelijke kooien te keuren. Dat blijkt echter niet altijd te gebeuren, 

zelfs niet bij de laatstgehouden landelijke TT. Iemand wees er op dat 

soms zelfs helemaal nieuwe kooien, zo uit de verpakking, niet schoon 

zijn. 

Uw verslaglegger wees op de veranderingen die bij de kweek (en het 

houden) van grijze roodstaartpapegaaien zijn doorgevoerd. Hij maakt 

een stukje daarover voor het clubblad. 

We hadden deze keer met z'n allen hard door gewerkt zodat het al 

omstreeks 10 uur was toen de voorzitter deze avond – en nu dit verslag 

–  sloot. 

 

18 januari 2017 Ernst 

 

 



 

         

         

     

 

 

Projectstoffering 
 

Vloerbedekking : 
- PVC stroken 
- Laminaat 
- Linoleum 
- Vinyl 
- Tapijt etc. 
 

Gordijnen (op maat gemaakt) 
 

Zonwering (binnen en buiten) 

TOP KWALITEIT 
voor een betaalbare prijs 

info@delangestreek.nl 

www.delangestreek.nl 

Langestreek 15-16 
8531 HV Lemmer 

Tel. 0514-564980 

mailto:info@delangestreek.nl


 

 



 

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 



Voorstel 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 3.071-3.072 

Groep  2 alle lipochroom mozaïeken in de groepen 3.031-3.032 3.061-3.062 

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 7.001-7.019 

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    1 prijs   Goud 

Bij 4  tot 7 vogels in een groep   2 prijzen Goud en Zilver 

Bij 7 en meer vogels in een groep   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   Senioren OK/OEK  Stammen minimale punten 

 

90 Goud  91 Goud   92 Goud  4 keer 91 Goud 

Plus 6 eenheidspunten 370  

89 Zilver  90 Zilver  91 Zilver  4 keer 90 Zilver 

Plus 6 eenheidspunten 366  

88 Brons  89 Brons   90 Brons   4 keer 89 Brons 

       Plus 6 eenheidspunten 360 

 

Dit prijzen systeem zou de vereniging ten opzichte van 2015 een besparing 

opleveren  

 

In 2015 waren er 189 vogels ingeschreven waarvan 9 stammen en 153 

enkelingen. Bij de enkelingen vielen er 89 in de prijzen te weten 22 keer goud/ 

31 keer zilver/ 31 keer brons dit kost de vereniging ongeveer 180 euro tegen 

een inschrijfgeld van 392 euro.  

 

Bij het nieuwe systeem zouden er nog 47 vogels in de prijzen vallen waarvan 

18 keer goud/ 19 keer zilver/ 10 keer brons.  

Bij de stammen in 2015 5 prijzen 2 keer goud/ 1 keer zilver/ 2 keer brons. 

Bij het nieuwe systeem 2 wisselbekers en 2 keer zilver/ 2 keer brons.  

 

Ook zouden we een certificaat kunnen maken zoals de Nederlandse bond het 

dit jaar doet dan krijg je de behaalde prijzen op één certificaat. 

 

De kampioensprijzen blijven natuurlijk zoals ze waren. 





 



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoute haring 
Gebakken vis 

Standplaats:  hoek Schans – BK-plein Tel. 0514-563164 (thuis) 
       0514-566102 (viswagen) 

 

 

 

       Voor heerlijk 

       Fruit                       Moet u naar :       

    Van Vereeckens                 de winkel van          
        Kwekerij en 

                                        Van Ginkel 
AARDAPPELEN   Gemaalweg 18               

                                                      Rutten 

 

 



Het houden (dus ook kweken) van Grijze Roodstaarten. 

 
Ingaande 2 januari 2017 geniet de Grijze Roodstaartpapegaai een 

strengere “bescherming”. 

Juridisch worden ze verplaatst van Appendix II naar Appendix I 

van CITES. En wat later wordt de soort ook opgenomen op de 

Bijlage A van de Basisverordening 

Voor de invoer en (weder-) uitvoer van deze vogels waren al 

CITES-vergunningen nodig. Vanaf 2 januari kunnen deze 

vergunningen enkel voor commerciële doeleinden worden 

afgegeven als de dieren aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt 

en geboren.  

De beslissing van CITES heeft tot gevolg dat binnen de Europese 

Unie een EU-certificaat nodig is voor het overdragen van een 

grijze roodstaartpapegaai. Houders van deze vogels kunnen vanaf 

februari 2017 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO.nl) een certificaat aanvragen voordat de vogel wordt 

overgedragen.  

Wanneer  de vermelding op Bijlage A van de Basisverordening 

een feit is ( eind januari/medio februari 2017) moeten houders van 

grijze roodstaarten er voor zorgen dat de in bezit zijnde grijze 

roodstaarten zijn gemerkt met een naadloos gesloten pootring of – 

wanneer dat niet (meer) mogelijk is –  een microchiptransponder. 

Ook geldt er dan voor deze soort een administratieplicht. De 

voorwaarden voor deze plicht zijn aangegeven op 

www.mijn.rvo.nl. 

 

Dus: verkopers moeten altijd een certificaat bij de over te dragen 

roodstaart leveren. Dit certificaat wordt geleverd door de 

hierboven genoemde Rijksdienst à €15  

Bij de aanvraag van dit certificaat moet de legale herkomst van de 

vogel worden aan getoond. Denk daarbij aan oude foto's, 

aankoopbewijzen, pootringen, enzovoorts. 

http://www.mijn.rvo.nl/


Bestaande vogels moeten gemerkt worden met een naadloos 

gesloten pootring, of wanneer dat niet kan, met een door een 

dierenarts, voor rekening en risico van de eigenaar, te injecteren 

microchip. 

Nieuw geboren jongen dienen te worden geringd met een passende 

naadloos gesloten ring van het jaar waarin het jong is geboren. 

Ringen van een eerder jaar zijn niet toegestaan. Houders/kwekers 

van Grijze Roodstaarten moeten een administratie bijhouden 

waaruit de herkomst- en verkoopgegevens van de vogels blijken.  

 

Ernst 

 

Bron:  dit is een samenvatting van de informatie over dit 

onderwerp van de Parkieten Sociëteit januari 2017 

 
 

Voor verse waar en    

vlotte bediening 

   

Groente-  en Fruithal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

D. J. van Looy 

 

Kortestreek 4, Lemmer 

Tel. 0514 – 565100 

 

 

 



 
 

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.  

mailto:johvoerman@home.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl


  
 

 



 

 

 



 



 


