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Groen van Prinstererstraat 1-A, 7942 CW Meppel (Haveltermade). 

De 2de dinsdag van de maand  Niet in juni-juli en augustus  
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Het volgende nummer “Vogelnieuws” verschijnt eind februari 2016 
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Vorig   Klassement status 2015   
 
Topkw. J. Gebben 93 92 92 91 91 459 T Goud 
 J. Vriend 93 92 91 91 91 458 T  
 T. Lok 91 91 91 91 91 455 T  
 L. Tiemes 92 91 91 91 90 455 T  
 A. Boerma 92 91 91 90 90 454 T  
 P. Koster 91 91 91 90 90 453 T  
 A. Boers 92 91 90 90 90 453 T  
 E. Kuiers 93 91 91 90 89 454 A  
 J. V. Voorn 90 89 89 89 88 445 A  
          
A Kw. W.A. Smit 92 91 91 91 91 456 T Goud 
 A.A. Meyerink 91 91 91 91 90 454 T  
 H. Schipper 91 90 90 90 89 450 A  
          
B kw. B.A. Sloots 91 91 90 90 89 451 A Goud 
          
C kw. E. Roo 90 90 89 89 88 446 B Goud 
 R. v. Pelt 89 89 89 89 89 445 A  
 
 
 
 

Data’s om te onthouden! 
 
12 januari contactavond 
 
  5 februari  (Vrijdag) Feestavond  
 
  9 februari contactavond 
 
  8 maart contactavond.  →      Voorbespreking a.s. marktgebeuren. 
 
12 maart Vogelmarkt →      TT hall  Assen 

Nieuw 



Van de voorzitter 
 
Alweer een heel drukke tijd met alle 
t.t. en markten. 
Onze markt is weer prima verlopen 
in de t.t. hal in Assen. 
Toch een prima locatie met erg veel 
ruimte en licht. Ook de controleurs 
waren weer goed te spreken, heel 
weinig mensen die de boel niet voor elkaar hadden. 
Maar we zullen toch de vinger aan de pols moeten houden met voldoende 
controle. 
 
De t.t. in de Buddinghof is prima verlopen. 
Een nieuwe beheerder, maar aan de samenwerking is niets veranderd. 
Er waren ook weer veel kampioenen te bewonderen. Het is alleen erg 
jammer dat niet meer leden van Vogelweelde Meppel e.o. hun vogels 
laten zien!!! 
Gelukkig hadden twee jeugdleden wel de moeite genomen om in te sturen 
met prima resultaten. 
Ook enkele nieuwe senior leden hadden hun mooiste vogels ingestuurd 
met heel goede resultaten. Volgend jaar weer mee doen en laat ze maar 
zien. Als ik dit schrijf begint de regio t.t. in St Jansklooster met 500 vogels 
uit de regio. Spannend voor een heleboel mensen. 
Onze District van Drenthe is in week 50, dus vlak achter de regio show aan 
Afdeling roden gaat deze weer organiseren, zeker een  bezoekje waard, 
ook enkele van onze leden zullen hier hun mooiste vogels laten zien. 
Enkele jaren geleden konden we nog met de top wat het klassement 
betreft meedoen maar helaas sturen daar te weinig leden van onze 
vereniging in. Dit is alweer de laatste uitgave van Vogelnieuws in 2015. 
Dus vanaf deze plaats wens ik iedereen prettige feestdagen 
  en een goede jaarwisseling. 
            Teun Lok   
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 16- en zaterdag 17 oktober was weer de C.O.M.- Show voor 
Kleur-, Vorm- en Postuurkanaries georganiseerd door de studieclub O.V.O. 
(Onder Vrienden Opgericht.) Maar liefst 85 liefhebbers hadden samen 
ruim 1100 vogels bijeen gebracht in wijkcentrum ‘Het Anker’ in 
Westenholte bij Zwolle. Deze veelheid van kleuren en vormen voorziene 
kanaries werden beoordeelt door 13 keurmeesters met een internationale 
samenstelling om deze van predicaten te voorzien uit gedrukt in punten. 
Bij de kleurkanaries waren weer enkele kleurslagen te zien die nog volop 
in ontwikkeling zijn zoals de Jaspis, Mogno en de Konyx, dat ze het net zo 
goed gaan doen als de Kobalten betwijfel ik, hier zat trouwens een 
prachtige Zwart kobalt rood intensief van Dhr. van der Sleen die terecht 
bedeelt werd met 94 punten. Op zaterdag met Arend wezen kijken we 
hadden allebei 8 vogels ingezonden en elk een 2e prijs Arend met 
geelschimmel van 93 punten en ik met Duitse kuif wit van 91 punten.  
De vogels waren nog niet klaar en zijn bestraft op de bevedering (niet 
strak) dit moet nog even zijn tijd hebben maar komt wel goed. In ieder 
geval een show gedraaid je weet maar nooit dat er weer een TT verbod 
komt. De provinciale kampioenschappen zijn pas in december dus nog 
ruim 6 weken om ze in show conditie te krijgen, en het Nederlandse 
kampioenschap is nog later. De show was weer mooi opgezet maar had 
wel ruimer kunnen zijn, bv zitjes weglaten in de TT zaal, in de andere zaal 
er naast was ruimte voldoende om te verpozen. Er waren 54 stammen 



ingezonden met vooral bij de witten over de hele lijn prima vogels met 
goede punten. Zelfs een stam Dominant wit was aanwezig en dat doet mij 
deugd ze waren iets te geel maar dat wist de inzender. Maar de gelen 
gingen met de eer strijken, mooie doorgekleurde vogels in show conditie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jammer genoeg worden er geen stellen gevraagd, in mijn ogen een 
gemiste kans, maar door het samen gaan van de bonden is er misschien 
nog hoop even als het meerdere jaren vragen van vogels. Ik ben 
persoonlijk voorstander van gewoon op kweeknummer dan is leeftijd niet 
belangrijk. Dit is bij de kleindieren liefhebberij normaal. In groep vorm en 
postuur een mooie variatie alleen het aantal stammen viel wat tegen (6) 
waarvan en stam harlekijnen de boel wat opfleurde. Dit is een soort die de 
laatste tijd steeds meer aanhangers krijgt al denken sommige dat elke 
meerkleurige kanarie een harlekijn is, de meesten zijn dan ook te klein. 
Ook hier nog veel vogels die er nog net niet waren en de liefhebbers die ze 
al klaar hadden rolden de boel dan ook op. De vroege kwekers die begin 
oktober al beginnen te kweken kunnen al jongen brengen van meer dan 1 
jaar oud en die maart beginnen pas van 7 maanden oud een reden te 
meer ze 2 jaar te vragen. Ik heb weer genoten van een show met heel veel 
kleurslagen en prima georganiseerd.    Jan Vriend. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een hoogte punt van de meeste vereniging is natuurlijk de clubshow waar 
de leden vaak reikhalzend naar uitkijken. Het begint al weken van te voren 
met het goed observeren van je vogels, zijn ze al door de rui hebben ze 
nog gebroken pennen zijn de nagels niet te lang. Sommigen kunnen haast 
niet wachten op het inschrijfformulier en bellen ze John onze TT secretaris 
waar ze blijft. Om het onze leden 
gemakkelijk te maken kun je het zelfs 
downloaden van onze site. Marc 
Marie H zou zeggen:  “Jaa we hebben 
een site kom kijken”. En dan is het 
zover 12, 13 en 14 november de 
dagen waar je het allemaal voor 

doet, ONZE clubshow, op onze 
vertrouwde locatie de 
Buddingehof te Ruinerwold. Maar 
liefst 233 met zorg gekweekte 
vogels waren publiekelijk te 
bewonderen, een mooie gelegen-
heid om je zo als club je te 
manifesteren en te laten zien wat  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voor prachtige hobby wij hebben. De vogels zijn door 4 keurmeesters en 2 
bijzitters van de NBvV gekeurd en dit was niet makkelijk gezien de 
kwaliteit van de vogels. Bij de vetstof kanaries mooie variatie kleurslagen 
met hoge punten, bij de rood mozaïeken was de kleur rood niet diep 
genoeg, dit was jammer want bij enkele vogels waren de mozaïek 
kenmerken goed aanwezig.  De mooiste was een witte van Jan Vriend met 
93 punten. Net als bij de vetstof ook bij de pigment vogels mooie variatie 
met hoge punten vooral in de zwartserie met onder andere mozaïeken, 
opalen en kobalten.  De mooiste was een zwartkobalt rood intensief van 
John Gebben met 93 punten, de keurmeesters vonden de vogel van 
bijzondere kwaliteit. De tropen waren vertegenwoordigd met een leuke 
groep zilverbekjes met verschillende mutaties en goede punten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gouldamadines vielen wat tegen maar dat is ook logies met zo’n 
moeilijk te kweken TT vogeltje Dewi van Voorn werd jeugdkampioen met 



een Roodkop lichtgroen witborst gould van 90 punten. De twee 
gordelgrasvinken daar in tegen waren prachtige exemplaren met als 
kampioen tropen een isabel gordelgrasvink met 92 punten van Albert 
Nijenhuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ik wel miste zijn de zebravinken ook al hebben we in onze club wel 
een liefhebber die ze goed kan brengen. De kleur grasparkieten vindt ik 
persoonlijk een aanwinst Alwin Smit kan de marktwaarde weer naar 
boven bijstellen want zijn stel bleek van uitmuntende klasse, met als 
hoogte punt het bondskruis en kampioenschap met een kleurgrasparkiet 
groen beloont met 92 punten.  
 
 
 
 
 
 
 
Bij de grasparkieten is het Teun Lok die al jaren de scepter zwaait, was zijn 
lutino in Steenwijk kampioen met 93 punten op onze onderlinge had hij 
aan 91 punten,  genoeg om het kampioenschap op te eisen. Jaren geleden 
was Vogelweelde het bolwerk van de agaporniden kwekers en van heinde 
en verre kwam men deze prachtige vogels met zijn vele mutanten op onze 
show bewonderen maar het werden er steeds minder tot het nul punt 



werd bereikt, gelukkig hebben we nu weer inzenders die ze 
tentoonstellen. Ze kunnen volgens de keurmeester over het algemeen wat 
forser maar daar kan aan gewerkt worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampioen werd Teun Lok met agapornis roseicollis groen 91 pnt. 
Jeugdkampioen werd Evander Roo met personatus groen 90 punten . Een 
show zonder grote parkieten vindt ik incompleet, op onze show hadden 
we zeker niet te klagen met 9 soorten en van prima kwaliteit, zodat er 
hoge punten vergeven konden worden. De kampioen was van Albert 
Boerma zijn blauwe 
halsband parkiet man 
bezorgde Albert met 
92 punten de eeuwige 
roem. De mooiste was 
een O.E.K. jendaya van 
onze wereld kampioen 
Eppie Kuiers met 93 
punten. 
We kunnen weer terug 
zien op een mooie 
show mede door het 
aankleden van de zaal 
met de opgemaakte t.t. kooien van de familie Furda.  
Ook het opbouwen en afbreken liep geolied en zelfs John was te spreken 
over het nieuwe TT programma zo dat ik met een gerust hart af en toe het 
crisiscentrum even kon verlaten.                      Jan Vriend. 



Feestavond in 
“Buddingehof” Ruinerwold 

 
Op vrijdag 5 februari a.s. is er weer het  

jaarlijks feestje in “Buddingehof”.  
Wil jij hierbij aanwezig zijn? 

Geef je dan op bij Cor Schipstra, bij  
voorkeur per mail: kgschipstra@kpnmail.nl 

De avond is voor leden met introducé. 
 

Locatie: Het dorpshuis “Buddigehof”  
Dijkhuizen 66, Ruinerwold   Aanvang: 19:45 uur 

 
 
 
 
 
 

 

Bezoek T.T. Vogelkring 
Steenwijk e.o.  
 

Als sub lid bij Steenwijk had ik hier ook vogels 
ingezonden. De opening niet meegemaakt i.v.m. andere 
verplichtingen. Prima show in een geweldige ruimte en een super 
prijzentafel voor een gokje. 
Steenwijk staat er om bekend dat als je loten koopt je altijd prijs hebt. 
Bij de kanaries: 
Prima resultaten van de inzenders van Meppel met name Bertus Tiemes 
en Paul Koster 
Bij de tropen: 
Hier waren ook verschillende soorten. 
Hoofdgroep grote parkieten: 
Deze hoofdgroep werd gevuld met kleurgrasparkieten. Wat een mooie 
strakke vogels. 



Bij de grasparkieten: 
Bij de standaard grasparkieten is Co Orsel de enige inzender uit Steenwijk 
met een beetje concurrentie van ondergetekende. 
Toen ik jaren geleden sub lid werd waren we met een man of 7 en dat gaf 
toch wel een leuke competitie. Ook zitten hier altijd wel wat duifjes en 
kwartels.  Kwartels is een probleem omdat ze ingeënt moeten worden. 
Grote parkieten waren er helaas niet zoveel.              Teun Lok  
 

Onderlinge t.t. Steenwijkerwold. 
 
Op donderdagavond naar Steenwijkerwold getogen 
om de opening van de onderlinge t.t. mee te maken.  
De voorzitter kon een goed gevulde zaal verwelkomen 
met meerdere personen van zusterverenigingen.  
Na veel prijzen te hebben uitgedeeld en de heer Harm 
Boxum gehuldigd te hebben met zijn 40 jarig 

lidmaatschap mochten we naar de vogels. Een mooi ruim opgezette zaal 
met nog enkele vluchtjes. Een genot om te zien. Prima vogels en een 
geweldige variatie.  
Bij de kanaries:   
1 lid had 1 vogel ingestuurd en was kampioen met 
een bondskruis en derby.     Een toppertje. 
Bij de tropen: 
Zeer goede zebravinken van allerlei kleurslagen. Ook 
de Japanse meeuwen waren van goede kwaliteit, jammer dat je deze 
vogels niet zo veel meer ziet. 
Bij de grasparkieten: 
De kleine grasparkieten waren goed vertegenwoordigd. Hele mooie 
modellen maar ook een aantal die volgens mij te groot waren. 
De standaard grasparkieten waren van een redelijk goede kwaliteit en 
mooie kleuren. 
Bij de grote parkieten: 
Deze waren goed vertegenwoordigd . Bergen, valken, rosella’s, rood-
vleugels, kakarikis, lorries, catarina’s en agapornissen.  
En dan de vluchtjes met hele mooie halsbanden in verschillende kleuren. 
Al met al een leuke T.T.  waar je prima kon vertoeven met een Rad van 
Fortuin waar geweldige vleesprijzen te winnen waren.  Teun Lok 



Op bezoek bij Erwin en Jenna Op bezoek bij Erwin en Jenna  
 
Op vrijdag morgen had ik om 10:00 uur een 
afspraak bij Erwin thuis aan de van 
Blankenweg 7 te Wanneperveen waar Erwin al 
weer  zo’n 13 jaar woont en sinds 1½ jaar ook 
zijn vriendin is ingetrokken.    
Erwin Lok, al geruime tijd lid van 
“Vogelweelde” is er drie maanden 
tussenuit geweest als lid van de 
vereniging door omstandigheden 
in de privésfeer. Zijn oude ringnummer heeft Erwin wel kunnen behouden 
maar voor de vereniging is Erwin maar zeven jaar lid! Sinds 2008. Wel een 

beetje vreemd! 
Want ik ken 
Erwin  vanaf 
1986, toen ik 
voorde de 
tweede maal lid 
werd van de 
club! Ook is hij 
een paar jaar 
later (1989) 
kampioen 
(jeugd) 
geworden, op 
de 
regio/onderling
e, met een stam 
zebravinken en 
een witte man 
in de serie 
wit/bont, 
waarmee hij is 
begonnen.  
Deze vogels had 

Erwin gekregen voor zijn verjaardag en werden destijds opgehaald bij een 
topkweker uit Workum, Dhr. Dijkstra weet Erwin mij nog te vertellen!   

Als 9 jarig jochie jeugdkampioen 



Een vijftig vogels met de papieren van de genoemde kweker was toen zijn 
eigendom. Erwin geboren in Meppel en ook de eerste levensjaren daar 
doorgebracht ging al spoedig in Wanneperveen wonen met z’n ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de OLS “de Vonder” in Wanneperveen naar de terra college aan de 
schoolstraat in Meppel en toen nog de middelbare school van Terra, 
richting dierenverzorging, hoe kan dat ook anders! Die passie delen het 
koppel. Erwin en Jenna zijn dan ook regelmatig met de natuur bezig en 
bezoeken ook verschillende dierentuinen, in Nederland maar ook in België 
en Duitsland. Ook gooit Erwin wel eens een hengeltje uit. Ook maken ze 
flinke wandelingen. Buitenmensen, die genieten wat de natuur hen bied! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erwin knutselt regelmatig met auto’s en gaat dan regelmatig een avondje 
bij een kennis in de garage aan het werk.  Zijn boterham verdient hij bij 
“Spotta”, dit was voorheen “Netwerk”is een verspreider van folders en 
huis aan huisbladen. Hier is hij, wat hij zelf zegt,: “manusje van alles” 
maar, hoofdzakelijk zit hij op de heftruck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In april van dit jaar werd Erwin getroffen door een lichte hersenbloeding, 
hij zegt van geluk te spreken dat hij er niets aan over heeft gehouden. Dat 
neemt niet weg dat dat er wel medicatie aan te pas komt!  De schrik zat er 

toen echt 
wel in! 
Gelukkig 
gaat het 
nu 
allemaal 
wel weer 
wat 
beter! 
 
 
 
 

     
   

   
    

     
   

    
   

      
   

  
 

jonge zebravinken 



Nu dan de vogels! Sinds kort zijn de broedkooien dan weer gevuld met 
diverse mutaties zebravinken. In een schitterend binnenverblijf waar  zelfs 
al een paar koppel jonge vogels in de nesten lagen!  
De verblijven waren in mijn ogen extreem schoon! Geen smetje aan de 
muren, stof en reukvrij. Het pas geschilderd plafond glom extra ook door 
de heldere led verlichting en de schone betegelde vloer. Nagenoeg weinig 
rondslingerend materiaal en alle voer, grit en bodembedekking in ruime 
vaten in de kasten opgeborgen die toch ook direct voorhanden is! Een 
elektrisch kacheltje, een dunne vlakke gladde plaat, met een thermostaat 
zorgt er voor dat de temperatuur niet beneden de 18° komt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achter het huis staan zes prachtige ruime vluchten waarin 5 koppels 
rosella’s  en één koppel barraband (wildkleur) gehuisvest zijn.  
Dit was weer een prettig bezoek aan dit prille koppel waar ik rond 12 uur 
maar eens weer opstapte ook omdat ze allebei die 
middag weer naar hun werk toe moesten.  
Ik hoop dat ze heel lang van hun hobby mogen 
genieten en wens ze een goede kweek voor het 
komend seizoen!  
Erwin en Jenna, bedankt voor jullie gastvrijheid!  
     Henk Kikkert 



 
   Contributie 2016 
 
 

 
Geachte leden van Vogelweelde, 
 
Ook voor het jaar 2016 verwachten wij weer een bijdrage van u, de 
bedragen zijn gewijzigd, ten opzichte van voorgaande jaren, een 
volwassen lid betaald nu €30,- contributie per jaar en een jeugdlid € 15,- 
per jaar.  Voor de duidelijkheid: een jeugdlid wordt volwassen lid in het 
jaar dat dit lid 18 jaar wordt!  
 
Het verschuldigde contributie graag overmaken naar rekeningnummer 
NL03RABO036.71.07.171 ten name van Vogelweelde Meppel e.o., onder 
vermelding van: contributie 2016 en het kweeknummer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw contributie moet vóór 1 januari 2016 zijn gestort, anders moeten wij 
er van uit gaan dat u niet langer lid wenst te zijn van Vogelweelde. 
 
De leden die een machtiging hebben getekend, hoeven niets te doen, het 
bedrag zal worden aangepast zoals op de jaarvergadering van 2015 is 
afgesproken. De (incasso)contributie zal op 19 december 2015 worden 
afgeschreven . 
 
Mocht u om welke reden dan ook niet in staat zijn de contributie (tijdig) 
over te maken, mail of bel ondergetekende, en we komen er wel uit.  
 
  Met vriendelijke groet, 
    Cor Schipstra 



Zanglust Zuidwolde 
 
Donderdagavond naar de opening van 
de jubileum show van vv “Zanglust” 
geweest dat is gevestigd in het bijna 
mooiste dorpje van De Wolden nl Zuidwolde.  
De opening werd zoals gewoonlijk weer goed 
bezocht zodat er zelfs stoelen bij gezet moesten 
worden. We werden ontvangen met een kop 
koffie en bruine pepernoten. Ik ben geen liefhebber van 
officiële plichtmatigheden maar als een voorzitter voor een bijna lege zaal 
komt te staan vindt ik ook niet passen. Even na achten nam Voorzitter 
Dirk-Jan Tempelman het woord en in een mum van tijd was het een en al 
luisterend oor, dit heeft hij aardig in de vingers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er passeerden meerdere onderwerpen de revue, waar van ik er één 
uitlicht, de benoeming van Harm de Roo. De vereniging bestaat 40 jaar en 
Harm is al actief sinds het eerste uur, hij werd hier voor benoemd tot ere 
lid van vv “Zanglust”. Harm is een verenigingsman in hart en nieren binnen 
en buiten de club. De prijswinnaars werden bekend gemaakt door 
delegeerde Henk Bos van afdeling Drenthe die even dacht dat hij een 
thuiswedstrijd had. Kampioen kanarie vetstof werd G. Nijstad met Geel 
intensief 92 punten. Kampioen kanarie pigment B.J Sallomons met 
Isabelpastel wit 92 pnt. Kampioen postuur J Hooge met Fife Fancy 93 pnt. 
Kampioen tropen H Hooge met Gordelgrasvink 93 punten en tevens 
bondskruis. Kampioen Europese cultuur kleine Putter van J. Woldendorp 
92 pnt. Kampioen grasparkieten H.de Roo met hemelsblauw 93 punten.  



Kampioen grote parkieten D.J Tempelman Bruinoorparkiet 93 punten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampioen kwartels H. Hooge met Japanse kwartel 93 punten, en 
kampioen duiven A. Kamman met mus duifje van 91 punten. Hierna 
werden de kampioenen op de gevoelige plaat vastgelegd en ging de zaal 
open voor het publiek. De zaal was weer mooi ingericht en alle 267 
ingezonden vogels stonden geordend op de stellingen of waren in 
vluchten geplaatst, en de dames Grietje en Dineke waren bijna niet te zien 
achter de vele prijzen van de verloting. Op deze show ruim zestig 
kleurkanaries in meerdere 
kleurslagen en een bijna even zo 
groot aantal vorm en postuur 
waarvan de Fancy, s de boventoon 
voerden. Opmerkelijk was toch wel 
het aantal dominant witte kanaries 
met een aantal van 9 stuks, zoveel 
zie er zelfs niet zo vaak op de 
grotere shows en ze waren ook 
nog van een behoorlijke kwaliteit, 
verder een mooie groep satinetten 
en een top Isabel pastel wit. Bij de 
postuur mooie variatie met 
kwalitatief goede vogels van Yorkshire tot Raza Espagnol, maar een Fife 
Fancy stak ze allemaal de loef af met 93 punten. De tropen waren goed 
vertegenwoordigd al kan het wat meer, maar deze waren wel van prima 
kwaliteit zoals je uit de te geven punten kon opmaken.  



Net als bij ons hier ook geen zebravinken en zelfs geen Japanse meeuw. 
Daar in tegen wel Europese cultuur vogels met een groep kleine Putters.  

Ook weer een leuke groep 
grasparkieten was op deze 
show te zien, de kleur 
parkietjes met 4 stuks en de 
“Engelse” met 23 stuks met in 
deze groep enkele toppers. 
De grotere kromsnavels 
waren goed vertegen-
woordigd met een mooie 
variatie in soorten waarvan 

de Sandia steenparkieten en de Bruinoorparkieten er uitsprongen met een 
uitstekende conditie ze zaten zo als we dat noemen mooi strak in het pak. 
Als je kwartels wilt zien is de show van “Zanglust” zeker een aanrader 
meerdere soorten zijn te bewonderen zoals een uitmuntende groep 
Japanners en een Javaanse bospatrijs die de kers op de taart was. De 
duifjes hadden van mij wel wat hoger gewaardeerd mogen worden met 
name de vruchtduiven, ik vond ze in ieder geval prachtig. Al met al weer 
een mooie show.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ik wel miste waren de “Yorkshire’ buxus boompjes van Roelof Bakker 
in de zaalverloting, bij navraag bleken deze naar Ierland te zijn 
geëxporteerd.       Jan Vriend. 



 
 
Op vrijdag 27 november naar Beilen getuft deze keer is niet over de 
snelweg maar door het Drentse coulissen landschap via Ansen en 
Dwingeloo naar Beilen.  Foto toestel en verrekijker mee, je weet maar 
nooit wat voor vreemde vogel je tegen komt. Maar wat me al een tijdje 
opvalt dat het zo rustig is in het veld, de vogeltrek was/is ook anders dan 
voorgaande jaren. Blijven de vogels door de warme herfst ergens 
onderweg bivakkeren of zijn ze door de vaak harde wind ongemerkt 
overgeblazen? De oorzaak zal ik nog wel is ergens lezen. Mijn doel was de 
vogelshow van tropenpracht uit Beilen die weer een bijzondere show hield 
in zalen centrum Muller, jammer genoeg was er bijna een kwart minder 
inzendingen dan de vorige show, maar met 340 inzendingen op deze 52e 
show toch nog een leuk aantal en met 80 waterslager zangkanaries, en 
met 122 door de speciaal club ingezonden Gouldamadines toch wel met 
een bijzondere tintje. De zaal was weer 
mooi ingericht en gaf een warme 
uitstraling mede door de vitrine kooien 
en de grond decoratie je voelde je hier 
door al snel in een vertrouwde 
omgeving, de natuurfoto, s van Edwin 
Smit de zoon van, en leuke 
schilderijtjes van een plaatselijk 
schilders clubje maakten het geheel 
compleet vooral het geschilderde uiltje vond ik wel wat hebben.  
Dan de vogels. De meesterzanger bij de waterslagers was ring no 23 van 
Jan Kwint met maar liefst 159 punten een klasbak. Bij de kleurkanaries 

niet erg veel variatie 
hoofdzakelijk wit en geel maar 
wel mooie vogels en dat maakt 
veel goed, een forse witte van Jan 
van der Sleen met wat geknepen 
oogjes werd algemeen kampioen 
met 93 punten. Persoonlijk vond 
ik dit niet de mooiste witte, zat 
wel in een stel die volgens mij 1 
eenheid punt te weinig had.  



De postuur maar 1 inzender met  Lancashire, Fife Fancy en Glosters met 
kwalitatief goede 
vogels. Ze zaten voor 
het kampioenschap bij 
de kleur in en dat vindt 
ik wel jammer. Dan de 
Natuurbroed Goulds 
een hele mooie groep 
met veel kleurslagen 
een genot om te zien. 
Algemeen kampioen 
werd Henk Lomulder 
met een Roodkop 
lichtgroene man met 

94 punten het hoogste aantal punten dat er gegeven mag worden. De 
overige tropen van de SAP& PA kwalitatief wat tegenvallend met 
voorgaande jaren. 
 Een Binsenastrilde van D.J.Poelarends was de mooiste met 92 punten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese cultuur een uitstekend groep met prachtige kleine Barmsijzen 
van Oeds Bijlsma waarvan één met donker factor zelfs 94 punten 
verdiende. Het aantal kromsnavels dat was ingezonden viel wat tegen met 
een matige groep kleur grasparkietjes wat werd gecompenseerd door een 
behoorlijke kwaliteit Swiften met als mooiste een groene met 92 punten 
van R.Bleeker. Na nog wat van gedachten te hebben gewisseld met de 
mannen uit Beilen en omstreken onder het genot van een bakkie weer op 
huis aan, toch nog mooie vogels gezien.   Jan Vriend. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Buurten bij Wiebe   
 
Iedereen uit de buurt die gevoetbald heeft, vooral de wat oudere 
generatie kent vast Wiebe Hoen uit de Sluuz, voetbaltrainer in hart en 
nieren. Hij heeft zelfs de Nederlandse dames selectie onder zijn hoede 
gehad en topploegen zoals Staphorst, Urk en Ruinen. Ik ken Wiebe van het 
voetbalveld maar vooral uit de voetbalkantine en natuurlijk de kanaries. 
Hij was zo fanatiek met beide dat hij ze combineerde met elkaar om zelfs 
te kweken in broedkooien in de Ajax kleuren.  
Als ik in de buurt van Zwartsluis ben doe ik even een 
bakkie bij Wiebe even gezellig bijkletsen over 
voetbal en zijn kanaries, waar hij al mooie successen 
mee heeft gehaald, zoals mozaïek champion in 

Duitsland en de laatste TT in 
Zwartsluis heeft hij iedereen 
de oren gewassen met de 
mooiste van de show en dat 
met een Dominant witte kanarie van 93 punten.  
Er zijn de laatste tijd zoveel prijzen gewonnen dat 
ze zelfs buiten aan de lamp hingen. Recent op de 
jongdierendag  in Nieuw Heten deed Wiebe ook 
weer met de besten mee en de Belgische 
keurmeester was vol lof over zijn 4 ingebrachte  
Dominant witte kanarie vogels, ze zaten alle vier bij  
de besten (Engels systeem).   



Op de eindrangschikking bleven er nog 2 over een dominant en een 
recessief witte en de vogel van Wiebe werd 2e. De vogels zaten er bij hem 
thuis prima bij, mooi strak en glad en de conditie straalde er van af.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zal met hem zeker rekening moeten worden gehouden op de nog 
komende shows.       Jan Vriend 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Verslag vogelmarkt 24 oktober 2015 
 
Op 24 oktober hebben we alweer onze derde markt in de TT Hall 
gehouden. Het begint al aardig routine te worden, want we hadden het op 
vrijdag weer snel opgebouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit keer moesten we toch weer wat improviseren, doordat een deel van 
de hal verhuurd was aan het COA voor vluchtelingenopvang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dat betekende dat we de uitgang voor de auto’s op een andere plaats 
moesten doen. Dit bleek gelukkig goed in te passen, zodat de opstelling 
niet veel veranderd hoefde te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijkomend voordeel was dat het gordijn 20 meter verder naar achter hing, 
zodat we meer ruimte hadden.  
Hierdoor kon iedereen goed door de hal rijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op zaterdag was de hal goed verhuurd, ongeveer 98% van de meters was 
verhuurd. Op de dag zelf is er ook nog behoorlijk verhuurd, dus onze 
markt blijft gelukkig populair bij de vogelliefhebber. Dat merkten we ook 
aan de bezoekers, die dit keer weer erg vroeg aanwezig waren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kaartverkoop voor 9.00 uur was hoger dan normaal. Ook de “meute” 
direct om 9.30 was groot. Wel viel het daarna snel terug en vanaf 12.30 
uur zakte het wel snel in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals op iedere najaarsmarkt waren de meningen van de standhouders 
wat verdeeld.  



De een had best goed verkocht, de ander weinig. Veel aanbod en minder 
handel. Straks in het voorjaar zal dat weer anders zijn.  
Nadat we de hal snel leeg hadden, was het weer even puzzelen om alles in 
de container te krijgen. Daarna de wel verdiende borrel. Ondertussen 
bleek dat bij de buren van COA een Syrische vogelliefhebber woonde, die 
zich tot doel stelde om zoveel mogelijk ontsnapte vogels te vangen. 
Uiteindelijk heeft Jeroen in de week na de markt nog 4 vogels kunnen 
ophalen, die nu weer vrolijk in een volière rondvliegen.  
Op zondag bleek dat we ook weer bezoek gehad hebben van een oude 
vriend van onze vereniging, een bekende lokale vogeldokter. Dit keer in 
camouflagekleding en vermomd wist hij de markt te bezoeken om 
wederom vele “misstanden” aan de kaak te stellen. Gezien zijn verhaal 
hierover in de krant, vermoed ik dat hem dat tegen is gevallen, want echt 
veel had hij niet te melden. Het blijft bijzonder dat hij nu al 15 jaar er een 
soort levensdoel van heeft gemaakt om juist ons in een kwaad daglicht te 
zetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig heeft onze voorzitter de man van de krant een passend antwoord 
gegeven en laten we het er als vereniging hier maar bij laten.  
Hoe meer aandacht, hoe fijner hij het vindt.  
Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen voor maart (o.a. 2 bussen), 
dus dat ziet er alweer goed uit.  
Iedereen bedankt voor zijn inzet en graag tot 12 maart! 
       Namens de marktcommissie, Alwin 



Verlegen vogels 
spannen samen 
tegen brutale vogels 
 
Bron: Scientias.nl 
 

Uit een nieuwe studie blijkt dat verlegen vogels elkaar vaker opzoeken dan 
brutale vogels. Ook hebben de verlegen vogels onderling een stabielere 
relatie. Dit in tegenstelling tot de brutale vogels die kiezen voor de 
kwantiteit en dus vaker van groep wisselen. 
Tijdens een onderzoek, kregen koolmezen een kleine chip die kon worden 
gedetecteerd bij vijfenzestig voederplaatsen. De onderzoekers gebruikten 
de gegevens van miljoenen voederbezoeken van vogels om het sociale 
netwerk van een hele populatie in kaart te brengen. Al snel zagen de 
wetenschappers een patroon en werd duidelijk wie met wie communi-
ceerde.  Zo bleken brutale vogels vaker de neiging te hebben om van 
foerageergebied te wisselen dan de schuwe vogels. Mannelijke vogels die 
verlegen sociaal gedrag vertoonden, sloten zich eerder aan bij 
vogelzwermen met een soortgelijke persoonlijkheid dan hun brutale 
mannelijke soortgenoten. 
Gedrag 
De onderzoekers denken dat de verlegen mannetjes elkaar opzoeken om 
te kunnen ontkomen aan de brutale vogels. Het verschil in gedrag van de 
schuwe en brutale vogels is waarschijnlijk te wijten aan de uiteenlopende 
reacties van de vogels op risico. Schuwe vogels hebben de neiging laag 
risico gedrag te vertonen. Terwijl hun brutale tegenhangers zich 
bezighouden met hoog risico gedrag. Schuwe vogels volgen een sociale 
strategie waarbij ze kiezen voor een stabiele plek om de risico’s te 
minimaliseren. De brutale vogels wisselen van zwerm om zo een 
verbeterde maatschappelijke positie en zo een betere toegang tot 
informatie, zoals de locatie van voedsel, te krijgen. 
Doel van het onderzoek was antwoord te krijgen op de vraag waarom 
vogels op sociaal gebied verschillen en welke gevolgen dit heeft in een 
populatie. Wetenschappers beginnen steeds meer te beseffen dat de 
processen van populaties in het wild afhankelijk is van de manier waarop 
individuen omgaan met elkaar.   



    


