




37e jaargang nr.  3 

 

Het bestuur heeft noodgedwongen moeten besluiten om de 

vergadering van 2 september a.s. niet door te laten in verband met 

de ontwikkelingen rond het Corona virus. 

In het gebouw van de Zandbanken is momenteel overdag een 

kleding bank voor minder bedeelden en de beheerder gaf aan dat 

het met kunst en vliegwerk toch wel mogelijk was om 15 personen 

op 1.5 meter te laten zitten. 

Maar gezien de leeftijd van onze leden, waarvan toch een gedeelte 

in de gevarenzone zit wat de leeftijd betreft, hebben we besloten 

geen risico te nemen. 

Wat de oktober vergadering betreft zullen we de ontwikkelingen 

rond het virus afwachten, maar we zien de situatie somber in. 

 

Na contact met de afdeling Koudum over de a.s. TT stellen zij dat 

ze keuring van de vogels zonder dat er verder openingstijden zijn 

wel zien zitten. 

Dat houdt is in: de vogels inbrengen op een vast tijdstip, afgeven via 

een vastgestelde route, de volgende dag keuring, de vogels afhalen 

via de eerder beschreven routing, de catalogus volgt later. 

 

Wij zullen ons binnen het bestuur hierover beraden, en u hoort nog 

van ons. Uw mening is natuurlijk ook nu al van harte welkom bij de 

secretaris of de voorzitter. 

 

 

 

Het formulier voor de 2e bestelronde voor de ringen 2021 kunt u tot 

20 september a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van 

Ginkel, onder gelijktijdige betaling van de kosten. 

Het bestelformulier vindt u op  

www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-

ringen-2021-invulbaar-1.pdf  

Uitlevering rond 15 december a.s. 

De kleur van de ringen voor 2021 is violet 

  

http://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2021-invulbaar-1.pdf
http://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2021-invulbaar-1.pdf


Op 30 april jl. is zeer plotseling overleden ons lid Betty Bouma uit 

Oosterzee. Betty was de vriendin van Binne, en natuurlijk ook van 

Jan Scholte. Betty was lid van onze vereniging sinds februari 2009, 

maar ik ben me niet bewust dat ik haar binnen de vereniging 

ontmoet heb. 

Navraag bij Binne leert dat dit wel klopt. Binne en Jan hebben haar 

indertijd aan de volière geholpen. En natuurlijk met vogels erin. 

Betty had onder meer Glosters, Gouldamadines, Binsenastrildes en 

Kwartels. 

Ook had ze een Bont Boertje die overal met haar naar toe ging. 

Deze vogel zit nu bij Binne en Jan, vliegen lukt hem/haar niet. 

Theoretisch zou het moeten lukken, maar Binne zegt: is misschien 

vergeten hoe het moet. Betty heeft één keer ringen besteld maar 

jongen heeft ze nooit gehad in de volière. 

Betty kwam uit een grote familie uit Echten, vanaf deze plaats 

wensen wij de familie alsnog veel sterkte. 

 

 

 

 

Algemene Vergadering Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

Normaal wordt deze vergadering in mei gehouden, maar mede door het 

corona virus is de vergadering uitgesteld tot 17 oktober a.s. 

 

Tijdens deze vergadering komen 3 voorstellen op tafel waarbij de leden 

inspraak hebben. Het betreft het aftredend en herkiesbaar stellen van A. 

Zomer en het verkiesbaar stellen van H. Mertens als lid van het 

hoofdbestuur. 

 

Het 3e punt betreft het vaststellen van de vernieuwde statuten en het 

huishoudelijk reglement 2020 van de Bond. 

U vindt dit geheel op www.nbvv.nl/downloads mocht u eerst alles 

willen lezen. Als afdeling moeten we voor 1 oktober onze stem indienen 

over deze voorstellen. Mocht u tegen willen stemmen, een berichtje aan 

de secretaris is voldoende. 

 

  

http://www.nbvv.nl/downloads


                       

 

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

Gordijnen 
 

Raamdecoratie 
 

Bedden en bedtextiel 

TOP KWALITEIT 
voor een betaalbare prijs 

info@delangestreek.nl 

www.delangestreek.nl 

Langestreek 15-16 

8531 HV Lemmer 

Tel. 0514-564980 

 



Via via ontving Johan Sikkema een bericht over de bestrijding van 

bloedluis  

 

Afgelopen dinsdag 3 oktober heeft farmaceut MSD het nieuwe product 

“Exzolt” gelanceerd. Het nieuwe product, op basis van de werkzame 

stof Fluralaner, moet uitkomst bieden in de strijd tegen Dermanyssus 

gallinae, beter bekend als de rode vogelmijt of bloedluis. Het product is 

Europees geregistreerd als diergeneesmiddel en kan via uw dierenarts 

voorgeschreven worden. Bijzonderheid van Exzolt is dat het het eerste 

diergeneesmiddel tegen rode vogelmijt is dat via het drinkwater kan 

worden toegediend. 

Dermanyssus gallinae (bloedluis) 

Dermanyssus gallinae, beter bekend als de rode vogelmijt of bloedluis is 

een groot probleem in de pluimveesector. Deze ectoparasiet zuigt ’s 

nachts bloed, overdag verstopt de mijt zich in kieren en naden van het 

huisvestingssysteem en in het strooisel. Beten van de mijt veroorzaken 

irritatie en stress bij kippen. Deze stress kan gepaard gaan met een 

mindere werking van het afweersysteem van de kip en kan de 

productieprestaties beïnvloeden. Daarnaast zou de mijt een rol kunnen 

spelen in de verspreiding van ziektekiemen. 

  

Werking Exzolt 

De werkzame stof in het product Exzolt is Fluralaner. Nadat de kip het 

product via het drinkwater heeft opgenomen komt Fluralaner in het 

bloed van de kip. De bloedluizen voeden zich met dit bloed. Vervolgens 

grijpt de stof in de bloedluis aan op receptoren in het zenuwstelsel wat 

uiteindelijk leidt tot de dood van de bloedluis. Belangrijk is dus om te 

beseffen dat enkel de bloedzuigende stadia van de bloedluis met Exzolt 

worden aangepakt (de eieren en larven niet). Daarom is het belangrijk 

de behandeling na 7 dagen te herhalen, op deze manier wordt de cyclus 

van de bloedluis volledig onderbroken. De eieren en larven ten tijde van 

de eerste toediening zijn bij de tweede toediening namelijk 

bloedzuigende stadia geworden. 

Toediening Exzolt 

Het product Exzolt wordt toegediend via het drinkwater in een dosering 

van 0,5 mg Fluralaner per kilogram lichaamsgewicht. Dit komt overeen 

met 0,05 milliliter van het product per kilogram lichaamsgewicht. 



Toediening gebeurt tweemaal met een tussentijd van 7 dagen. Eventueel 

kan deze behandeling (tweemaal met 7 dagen tussentijd) na 3 maanden 

worden herhaald. De wachttijd voor eieren bedraagt 0 dagen, voor vlees 

14 dagen. 

Goed om te weten bij bestrijding tegen bloedluis 

– Dit product kan een hulpmiddel zijn in de strijd tegen bloedluis maar 

kan dit niet alleen. Het is essentieel om de biosecurity op uw bedrijf 

goed op orde te hebben om versleping en herintroductie te voorkomen. 

– Dit product is Europees geregistreerd als diergeneesmiddel. Aan een 

dergelijke registratie gaat veel onderzoek vooraf. Dit product is daarbij 

getest op werkzaamheid en ook op veiligheid (voor mens en dier!). De 

concentratie van de werkzame stof die in het ei terecht komt ligt ver 

onder het maximaal toelaatbare gehalte; eieren van kippen behandeld 

met dit product kunnen dus veilig geconsumeerd worden. 

 
Bron: Technical manual Exzolt, MSD 

  



 

 
 

 

 

 
 

Helder Financiële diensten                   

Flevostraat 2-a                                      

8531 KS Lemmer                                   

Tel. 0514 – 56 62 62 

WWW.HELDERFD.NL                              

http://www.helderfd.nl/


 
!!!NIEUWS!!! 

  

Door de covid-19 maatregelen zijn we gedwongen de Zwolse 

Vogelmarkt, welke gepland was op zaterdag 19 september 2020, te 

verplaatsen naar: ZATERDAG 13 FEBRUARI 2021  

  

Daarnaast sluit de IJsselhallen Zwolle binnenkort zijn deuren. Hierdoor 

moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. Deze locatie moest 

natuurlijk voldoen aan de minimale vereisten om de vogelmarkt zonder 

beperkingen door te kunnen laten gaan. 

 

BRABANTHALLEN ’S-HERTOGENBOSCH  

 

We hebben gekozen voor de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, een 

locatie die de toekomst van de vogelmarkt kan garanderen met een 

beschikbare ruimte van meer dan 16000 m2, ruim 4000 parkeerplaatsen 

en welke makkelijk te bereiken is. 

Op deze nieuwe locatie is het natuurlijk weer mogelijk om de vele 

wettelijk toegestane vogels en aanverwante producten, die te koop 

worden aangeboden, te kopen en/of te bezichtigen. 

Door het vertrek uit Zwolle zijn we ook genoodzaakt om ook de naam te 

wijzigen daar deze plaatsgebonden was. 

 

De Zwolse Vogelmarkt wordt: 

AVIMARKT EUROPE 

Er is gekozen voor AviMarkt-Europe dat refereert aan de vogels (avis in 

het latijn), de markt en de internationale bekendheid van de markt. 



  

 
 

           Voor verse waar en vlotte bediening 

 

Groente-  en Fruithal 

 

 
D. J. van Looy 

 

 
        Kortestreek 4, Lemmer 

  Tel. 0514 - 565100 

 

 

  



geel- en rood mozaïek kanaries 

 
 
 
C. Van Ginkel 
Wieringerstraat 9  
8531 LC  Lemmer 
tel. 06 42194717  
 

 

 

 

 

   

 

 

 
  



ZITSTOKKEN - OGEN – POTEN – SNAVELS 

Voorwoord: 

Op dit moment dat ik dit schrijf zitten we midden in de Corona virus, 

alle tijd met de maatregelen die van overheidswegen zijn opgelegd. In 

het Noorden hebben we een geluk n.l.: dat we op de situatie in konden 

spelen, wat in Brabant niet mogelijk was. De eerste vergadering is op 2 

september en ik hoop dan dat het allemaal achter ons ligt en eenieder 

bespaart blijft van dit virus en langzamerhand de draad weer kunnen 

oppakken. Blijf gezond en tot ziens, wanneer dit weer mag, gezondheid 

komt altijd op nummer 1. Ik zal wat proberen uit een te zetten over: 

zitstokken – ogen – poten en snavels. 

 

ZITSTOKKEN: 

Als erover zitstokken wordt gepraat gaat het meestal over de dikte en de 

hardheid. Maar de vogels gebruiken de zitstokken niet alleen om op te 

zitten, maar ze gebruiken hem ook als “servet “. Je ziet ze ook altijd hun 

snavel afvegen nadat ze voer tot zich genomen hebben. Om deze reden 

is het belangrijk om de stokken goed schoon te houden. Want hoe goed 

je de vogels ook verzorgt, de zitstokken zullen altijd met ontlasting 

worden bevuild. Poetst de vogel zijn snavel op deze met ontlasting 

vervuilde zitstok, is de kans op besmetting niet uit te sluiten. Vooral als 

er jongen in het nest liggen is het belangrijk om de zitstokken schoon te 

houden omdat de mogelijkheid reëel aanwezig is dat de snavel restjes 

ontlasting blijven kleven bij het voeren van de jongen in de bek kunnen 

komen. Vergeet daarom bij het schoonmaken van de kooien de 

zitstokken niet. Zelf neem ik de buiten volière de zitstokken met een 

ontsmetting middel af, dan weer met schoonwater en dan kunnen de 

vogels pas voor de eerste keer weer naar buiten. Op de bodem gebruik 

ik metselzand, waar ze vaak in pikken, want het is droog zand omdat er 

een kas voor staat en tevens geen last heb van katachtige soorten. Ook 

kan ik ventileren als de het weer en temperatuur dit toelaat.    

 

OGEN: 

Omdat de vogels naast hun snavel ook hun kop aan de zitstokken 

afvegen komen soms bij de gouldamadine ook oogontstekingen voor 

welke een gevolg kunnen zijn van vuile zitstokken. Maar ook 

overbevolkte vogelverblijven, zelfs slecht geventileerde vogelverblijven 



kunnen aan oogontstekingen ten grondslag liggen. Wanneer er een 

vogel ontstoken ogen heeft verdiend het de voorkeur de zitstokken elke 

dag met water en zeep schoon te maken, om zo de kans op besmetting 

van de andere vogels zo klein mogelijk te houden. De ontstoken ogen 

kunnen behandeld met boorwater en in de handel zijnde oogdruppels 

voor het schoon maken en desinfecteren van de ogen. Ook heb ik al 

eens zalf weten te bemachtigen bij een dierenarts, het geen ook 

uitstekende resultaten gaf. Naast vervuilde zitstokken kan ook een 

gebrek aan vitamine A een oorzaak zijn van het optreden van 

oogontstekingen, geef ze daarom extra vitaminen totdat de 

oogontstekingen over zijn. Ook hier geldt als preventieve maatregel 

houdt de zitstokken schoon, let op de hygiëne in de vogelhokken en 

zorg voor een goede gevarieerde voeding en waak voor overbevolking.  

 

POTEN: 

Als je de tentoonstellingen bezoekt en je let op de poten van de vogels, 

dan is het opvallend dat er aanmerkelijk verschil zit tussen de poten van 

de verschillende vogels. Sommige zijn mooi glad en dun, anderen zijn 

grof en ruw. 

De vraag die dan onmiddellijk bij je opkomt is, vanwaar deze 

verschillen? De poten die glad en dun zijn, zijn meestal van kwekers die 

voldoende aandacht aan de poten schenken. De grovere ruw poten zijn 

meestal kwekers die hier geen aandacht aan schenken. Maar bij een 

tentoonstellingsvogel moet je rekening houden dat slecht verzorgde 

poten een punt kunnen schelen op het totaal en daarmee kan door de 

beoordeling van de keurmeester, juist het verschil maken dat het 

kampioenschap net aan je neus voorbijgaat. Dit heb je zelf in de hand en 

dat kan je persoonlijk worden aangerekend. Verzorg daarom regelmatig 

de poten ruim voor het tentoonstellingsseizoen begint. Voor het 

broedseizoen knippen we ook de pootjes en tevens worden ze dan ook 

ingesmeerd, doe dit ook wanneer de jongen worden afgezet van de 

ouders, wanneer ze zelfstandig kunnen eten.  

 

KALKPOTEN: 

Meestal worden ruwe poten ook kalkpoten genoemd en worden 

veroorzaakt door kalkpoot of schurftmijt. Deze mijt zit tussen de 

schubben en door de ontlasting van deze mijten ontstaat er tussen de 



schubben een kalkachtige korstvorming. Waar de vogels op den duur 

veel last van kunnen ondervinden. De mijt gedijt het beste in een 

vochtige leefomgeving, daarom is het goed om het hok naast goede 

ventilatie ook droog te houden. De mijt leeft doorgaans onder de 

schubben van de poot maar kan ook in het hok voorkomen. De vogels 

verspreiden de kalkpootmijten zelf. Het kan zelfs voorkomen dat je als 

liefhebber zelf de kalkpootmijt verspreidt wanneer je met vogels in 

contact geweest bent die kalkpoten hebben. Omdat kalkpoten vrij 

ernstige vormen kunnen aannemen is het zaak er op tijd bij te zijn. In 

een vergevorderd stadium kunnen de vogels zelfs moeite krijgen met op 

de stok te zitten. De symptomen waardoor de kalkpoten in vroeg 

stadium kunnen worden ontdekt zijn dat de schubben op de poten zich 

wat gaan verwijden en naar buiten gaan staan wat een ruwe indruk 

geeft. Let ook op de oudere vogels, waar je niet meer mee mag spelen/of 

speelt op een tentoonstelling. Kalkpootmijten kunnen gemakkelijk 

worden behandeld door de poten helemaal in te smeren met een vettige 

substantie waardoor de mijten van de buitenlucht worden afgesloten en 

dood zullen gaan. Behandel de vogels elke dag tot dat de poten helemaal 

genezen zijn.  

Voor de “vettige” substantie kan zuurvrije vaseline of uierzalf worden 

gebruikt. Vergeet ook niet het gehele hok goed schoon te maken en te 

behandelen met een antiparasieten middel. Meestal als ik de koppels 

apart zet  

om te gaan broeden , kijk ik de poten meteen naar en smeer ze in met 

zuurvrije vaseline en tevens knip ik ook meteen de nagels. 

 

ONSTOKEN POTEN: 

Soms kan het voorkomen dat de vogel een infectie aan zijn poot heeft 

opgelopen waardoor er een zwelling is ontstaan. De oorzaken van 

ontstoken poten kunnen divers zijn, maar de meeste voorkomende zijn: 

te harde onbuigzame zitstokken – en/of een vitamine A gebrek. Ook kan 

het voorkomen dat de ontstekingen het gevolg zijn van kleine wondjes d 

ie in aanraking zijn gekomen met ontlasting waardoor de poot kan gaan 

ontsteken. De ontstoken pootjes kunnen het beste eerst worden ontsmet 

door ze in Dettol onder te dompelen en daarna met wondzalf in te 

smeren. Ook hier geldt, houd de bodem en zitstokken schoon, neem dit 

gelijktijdig mee als je toch de hokken schoon maakt. 



SNAVELS: 

Soms komt het voor dat de vogels last hebben van overgroeide snavels. 

Dit kan zowel bij de bovensnavel als bij de ondersnavel voorkomen. De 

enige remedie hiervoor is om de snavel regelmatig te knippen. De 

oorzaak kan gezocht worden in gebrek aan vitamine in het bijzonder 

vitamine A. Wanneer overgroeide snavels optreden, zet ze dan apart, 

knip de snavel zodanig bij dat ze weer goed op elkaar aansluiten. Dit is 

een nauwkeurig werkje wat soms niet in een keer gedaan kan worden. 

Geef ze extra vitamine en kijk in je kweekboek of vogels met 

overgroeide snavels uit een bepaald koppel komen. Als dat zo is, is het 

mogelijk dat het erfelijke afwijking betreft waardoor het beter is dit 

koppel en de jongen voor verdere kweek uit te sluiten en van de hand te 

doen. 

Ook is het mogelijk om het koppel uit elkaar te halen en ze te koppelen 

met een andere man en een andere pop. Alleen zou ik het doen, wanneer 

er verder niet te veel markeert aan de jongen! Het is het proberen 

misschien waard. 

 

LANGE NAGELS: 

Bij de gouldamadine komt het vaak voor dat ze slechte nagels hebben. 

Te denken hierbij valt op: te lang – kromme – zelfs gedraaide nagels. 

Vogels met te lange nagels hebben grote kans ergens achter te blijven 

haken. Waardoor het zelfs kan voorkomen dat als ze niet meer 

loskomen en ze hun poot uit de kom trekken. Te lange nagels kunnen 

als oorzaak hebben te dunne zitstokken en/of te zachte bodem waardoor 

de nagels niet kunnen slijten en door blijven groeien. Kromme en 

gedraaide nagels zijn echter vaak de oorzaak van een voedingstekort en 

dan in het bijzonder vitamine A. Knip de nagels zo kort mogelijk, let op 

het leven in de poot (rode adders) en blijf er dan ook een beetje 

vandaan! Geef de vogels extra vitamine en plaats ze na het knippen 

weer in de kooi waarin zitstokken aanwezig zijn van verschillende 

dikten. De vitamine A die ik gebruik is van Avian in een liters fles, 

waarvan ik ca 8ml in het water doe  

( 1 liter ) en dan 1 keer om de tien dagen. Eivoer bevat ook veel 

vitamine A en dit verstrek je de jongen ook nog als ze aan het ruien zijn.  

  

Theo Gebbink 



  



 

 

 

 

 

 

 

    

● 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  
 

 

 
  



  



 



 
 

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: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

d-kelderhuis@ziggo.nl   tel. 0514 – 569338 

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:d-kelderhuis@ziggo.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl


 

 
 

 

 
 

  



Van de voorzitter 

 

Dit wordt een verenigingsjaar wat we nog nooit hebben 

meegemaakt en zeker niet snel zullen vergeten. 

Toen we verleden jaar de agenda als bestuur maakten, en 

besloten om één   avond minder te vergaderen, had nog 

niemand van het Corona virus gehoord. Half maart hadden 

wij een verjaardag te vieren en ‘s morgens hebben we toch 

maar besloten om alle visites af te zeggen. En bijna eind 

augustus is de lockdown wel opgeheven, maar door de 

opleving van de besmettingen is nog steeds veel onmogelijk. 

Het kost ons in ieder geval 2 bijeenkomsten, en voor de 3e is 

het nog maar afwachten. En dan niet de vergeten de TT die 

we samen met de afdeling Koudum willen organiseren begin 

November in de Treemter. Het is nog maar afwachten of dat 

mogelijk zal zijn. 

Voor zover ik weet heeft niemand binnen de vereniging het 

virus opgelopen, en laten we hopen dat het zo blijft. 

Wat het bestuur ook zorgen baart is het aantal leden. De teller 

staat op 26 personen, terwijl we jaren geleden wel meer dan 

60 haalden.  We horen het overal, de jongeren hebben het te 

druk om er een hobby op na te houden, en wat overblijft zijn 

de ouderen. En die zorgen er zelf op de duur wel voor dat het 

aantal daalt. Laten we hopen dat het ons als vereniging nog 

lang bespaart blijft. 

Een ander gevolg is het niet doorgaan van vogelmarkten e.d. 

Het zal nog een probleem worden om onze overtollige vogels 

kwijt te worden. Het goede kweekmateriaal zal zijn weg wel 

vinden via de onderlinge contacten, maar dat zal niet voor alle 

overtollige resultaten van het broedseizoen. Ik heb al kwekers 

gehoord die met opzet eerder gestopt zijn met de kweek. 

Tot horens en ziens.    Johan Voerman





 


