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Klassement Status 2012  
 
  Status 
 
Topkw. J. Vriend 93- 92- 92- 92- 92- 461 Goud Topkw 

 E. Kuiers 93- 92- 91- 91- 90- 457  Topkw 

 A. Boers 91- 91- 91- 91- 91- 455  Topkw 

 T . Lok 92- 91- 91- 90- 90- 454  Topkw 

 A. Boerma 91- 91- 91- 91- 90- 454  Topkw 

 P. Koster 91- 91- 90- 90- 90- 452  Topkw 

 J. Gebben 91- 90- 90- 90- 90- 451  Topkw 

A Kw. J.H. van Voorn 92- 91- 91- 91- 91- 456 Goud Topkw 

 L. Tiemes 91- 91- 91- 90- 90- 453  Topkw 

 B. Boessenkool 92- 90- 89- 89- 89- 449  A Kw 

 W.A. Smit 90- 90- 90- 89- 89- 448  A Kw 

B kw. H. Schra 92- 91- 90- 90- 90- 453 Goud A Kw 

 A.A. Meyerink 91- 90- 89- 89- 89- 448  A Kw 

 R.J. Doorn 90- 90- 90- 89- 87- 446  C Kw  

 B.A. Sloots 91- 90- 89- 88- 88- 446  B Kw  

Z.S. kw. A. Nijenhuis 92- 90- 90- 90- 88- 450 Goud B Kw 

 W.G. Potman 90- 90- 89- 89- 89- 447  A Kw 

 
 

Nieuwe 
status 



Van uw voorzitter 
 
Het tentoonstellingsseizoen is weer voorbij. 
De wereld kampioenschappen was de laatste. 
We kunnen ons nu weer 
richten op het nieuwe 
kweekseizoen. 
Ik denk dat er al weer 
meerdere kwekers aan het 
nieuwe kweekseizoen zijn 
begonnen waarbij ikzelf. 
De feestavond staat voor de deur.  
Aanstaande vrijdag 8 februari. 
Als u dit leest  is de feestavond alweer verleden tijd. 
  
10 maart houden we alweer onze vogel markt in de Prins 
Bernhardhoeve te Zuidlaren. 
Ik hoop dat het weer net zo,n succes wordt als voorgaande 
keren. De medewerkers worden van te voren op de hoogte 
gebracht wat hun taken zijn. 
Als er nog mensen zijn die mee willen helpen kunnen zich 
opgeven bij Henk Kikkert. 
 
Op 12 maart vindt de  jaarvergadering plaats. 
Het bestuur hoopt dat u allen komt.  
 
Teun Lok 
 
 
 
 
 
 



Mutaties leden “Vogelweelde”  
 
Opzegging in 2012: Woonplaats:            Lid sinds: 
S. Assenberg  Staphorst   2007 
D.J.C. Claasz Cookson Nijeveen   2000 
R. Compagner  Staphorst   2005 
A. Ellen   Meppel   2009 (j) 
Sanne Gebben  Ruinerwold   2006 (j) 
Willem Hilberink  Meppel   1985 
K. Huls   Staphorst   2009 
M. Huberts   Ruinerwold   2010 (j) 
Bert Mulder   Staphorst   2003 (j) 
Klaas Mulder   Staphorst   2003 (j) 
Anna van Spronsen  Meppel   2010 (j) 
G. Stegeman   Rouveen   2005 
EdwinTrompetter  Rouveen   2010 
K. Veyer   Staphorst   2000 
 
Wij verwelkomen de nieuwe leden: 
N. Ax      Weerwilleweg 19  Koekange 
N. Ellen     Zuiderlaan 33  Meppel 
F. Furda     Bezettingslaan 55  Meppel 
C. de Groot     Ubaksland 19  Staphorst 
H. Kleine     Oosterstraat 54  Ruinen 
J. Kleine     Zuideres 23  Ruinen 
M. Klomp     Stofakkers55  Ruinen 
K. Kooiker     Meester   Staphorst 
A. Neef     de Kampen 142   Meppel 
R. van Pelt     de Goorn   Uffelte 
J. Portiek     Zwarteveenweg 2ª Staphorst 
Jan de Ruiter    Nijeveenseweg 135 Meppel 
N. Slager     Reggersweg 2ª  Staphorst 
Henk van de Vegt    Hinkenkamp 21  Ruinen 
H. R. v.d. Weerd    Dorpsstraat 77  De Wijk 

    
                        



Vogelshows in de buurt. 
 
Op donderdagavond 22 en vrijdag 
23 november hielt vv Zanglust uit 
Zuidwolde haar onderlinge tentoonstelling. 
Dit maar twee dagen omdat door het beleid van de Wolden de 
huur zaterdags niet meer op te brengen is. Op deze show 
waren door 14 liefhebbers 186 vogels ingezonden met een 
leuke variatie aan vogels er zaten zelfs 4 Wit dominante 
kanaries waarvan 1 vogel in mijn ogen een heel mooi 
exemplaar was, maar alle 4 vogels werden door de 
keurmeester klakkeloos gestraft (zie onze vogels augustus no 
8 2011 positief stukje Wit dominant keurmeester Jansen) 
jammer! Niet met erg veel gevoel gekeurd vind ik. Verder een 
mooie groep vetstof van verschillende liefhebbers, bij de 
pigment vogels maar 1 liefhebber, maar wel enkele mooie 
vogels met goede punten. Bij de postuur  mooie yorkshires 
van 90 t/m 92 punten  ook wel de dokwerker onder de 
kanaries genoemd. Het bondskruis werd gewonnen door een 
troop een Driekleurpapegaaiamandine wildkleur met 92 
punten, als ze goed in conditie zijn prachtige vogeltjes. In de 
groep grasparkieten leuke vogels al heb ik het gevoel dat het 
wat minder is dan voorgaande jaren. Bij de grote parkieten 
prachtige vogels met een juweel van een Barrabandparkiet 
van 93 punten, een plaatje om te zien. 
Ook op deze onderlinge, Kwartels en 
Duifjes, vooral bij de Kwartels mooie 
vogels een jeugd lid werd hier 
algemeen kampioen met een Chinees 
van 92+ punten. Vogels die je niet zo 
vaak op shows ziet zijn Zwartnek-
vruchtenduiven nou hier zaten er 5 met 
1 vogel met maar 86 punten. Na de 
vogel goed te hebben bekeken bleek dat hij een nagel miste, 
daarom hadden men hem beter niet kunnen keuren, dan was 
het voor bezoekers duidelijker geweest. Op donderdag naar 



de opening geweest altijd gezellig nog enkele lootjes gekocht 
met de kans om zo’n prachtige Bakker boom te winnen, maar 
het werd een doos Belgische bonbons met dubbele bodem. 
Show mozaïek club Noord & Oost Nederland te Ommen 
gehouden van 23 t/m 24 november bij de Tuinfluiter. Op deze 
show werden door 33 liefhebbers 407 mozaïek kanaries 
ingezonden waar de klasse van af droop, wat een mooie 
collectie vogels, je kunt wel zeggen het crème de la crème van 
de  mozaïeken. Vooral bij de vetstof bijna alle vogels hoog 
gewaardeerd. Bij de pigment vogels prima vogels met een 
duidelijke bestreping wel enkele vogels in de Bruin serie met 
witte nagels en toch hoge punten. Er deden ook 3 liefhebbers 
van “Vogelweelde” (Bennie, Bertus en Poul) mee die alle 3 
hun mannetje stonden Poul won zelfs nog zilver met een stel 
Bruinopaal geel mozaïek van 185 pnt. Al met al een leuke 
show, alleen een beetje krap qua huisvesting maar als ik het 
goed heb begrepen wordt daaraan gewerkt. Een show om 
zeker is te bezoeken ik heb me er in ieder geval prima 
vermaakt. 
Bijzondere show Tropenpracht Beilen van 28 november t/m 1 
december in zalen centrum Muller met samenwerking van de 
Speciaal club Natuurbroed Gould-amadines Nederland-Regio 
6 en de Speciaal club Australische Prachtvinken en Papegaai 
Amadines-Regio Noord-Oost.  De 40 inzenders hadden samen 
329 vogels in gezonden waarvan 60 Waterslagers. Door 5 
keurmeesters van de NBvV gekeurd. Deze 22e show had extra 
glans omdat vogelliefhebber in hart en nieren Willie Smit 60 
jaar lid is van de NBvV. Een nestor voor onze hobby en erelid 
van ons District. En jammer genoeg zullen we dit jaar zijn 
chocolaatjes moeten missen. Bij de Waterlagers prima 
zangers met hoge punten, de meesterzanger had maar liefst 
159 punten, omgerekend met het verenigings-klassement 
District zouden 24 vogels 93 punten hebben behaald. De grote 
man achter dit succes is Jan Kwint heb nog een half uurtje met 
Jan de vogels zitten beluisteren ze kwamen wat moeizaam op 
gang, maar op een gegeven moment floten ze alle vier hun 



deuntje, zo ineens hoorde ik een bekend geluid waarop Jan 
gelijk zei: ”Dit mut nie” ben ik blij dat ik kleurkanaries heb. Het 
aantal kleurkanaries viel wat tegen 5 vetstof en 16 pigment 
vogels met toch wel een mooie groep Agaat rood mozaïek 
type 2 vogels. Bij de postuur kanaries vogels die je ook niet 
alle dagen ziet namelijk Lancashires, waarvan ik er een  met 
kuif het mooiste vond maar de keurmeester dacht er anders 
over en maakte een gladkop kampioen met 93 punten. Dan de 
tropen ja wat moet je daar nu van zeggen dit moet je gewoon 
zien, hele mooie forse Gouldamadines en dit in vele kleur-
slagen en super mooie Binsenastrildes zo mooi heb ik ze nog 
niet eerder gezien, klasse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze show is vooral voor tropen liefhebbers een aanrader. En 
wie wat wil weten er loopt daar zo’n grote kerel rond die je vast 
wil helpen. 
Van 29 november t/m 1 december vogelshow “Fauna” uit 
Hoogeveen waar 26 liefhebbers 216 vogels hadden 
ingezonden ben met 2 andere liefhebbers uit Rune naar de 
opening geweest waar veel zuster verenigingen aanwezig 



waren, zo dat er stoelen bij geplaatst moesten worden, bij 
“Fauna” is het net als bij “Vogelweelde” het zijn vaak de zelfde 
mensen die de kar trekken. Het was een mooie opening met 
hier en daar een kwinkslag. De prijzen waren bekers en daar 
was niet iedereen gelukkig mee. Hoorde iemand zeggen: “hij 
weer zo’n ding” Er zat een mooie collectie vogels met als 
mooiste een kleine Barmsijs donkerfactor pop met 93punten 
van Joop Strijker ook Henk Bos had weer een mooie serie 
zowel in vetstof als met de pigment kanaries. Vogelvriend Bert 
Hooijer is met zijn Bruin geel intensief ook weer op de goede 
weg, lijkt mij gewoon een kwestie van tijd, anders hebben we 
altijd de foto’s nog. In de groep tropen geen echte toppers bij 
de Goulds matige vogels, maar Koob had de mooisten in 
Beilen zitten. Bij Europese cultuur een Kuifmees van 
Rene’Kleine met 92 punten, zie niet 
vaak op shows en dat mag van mij ook 
wel zo blijven. Bij de Grasparkieten 
een mooie groep lutino’s met een 
kampioen van 92 punten. De grote 
Parkieten zijn bij “Fauna” altijd goed 
vertegenwoordigd. Eerst een hele 
serie Citroenparkieten deze zie je 
steeds meer op de shows maar om er 
mee te scoren is een ander verhaal, de 
beste had op deze show 90 punten. Er 
zaten ook een stel Egregia Egregia 
parkieten van 185 punten en deze 
werd stellen kampioen ze waren net 
iets mooier dan de Lepida Lepida 
parkieten. Kampioen werd een 
prachtige Prachtrosella wildkleur met 
93 punten gewonnen door Jan Luten 
uit Rune. In deze groep veel OK 
vogels maar je ziet natuurlijk ook niet 
op alle shows Indische Rozebaard-
parkieten, hier dus wel.       Jan Vriend 
 



 
 
 
 
 
 
Deze show werd gehouden in `t wapen van Ens van 6 t/m 8 
december. Er waren door 47 liefhebbers 774 vogels inge-
zonden waarvan 50 Harzerzangkanaries. Er was een mooie 
variëteit aan kanaries vooral in de pigment groep. Ik had ook 
een Wit dominant ingestuurd stond op keurbriefje “ik twijfel of 
het wel een Wit dominant is laat te weinig aanslag in de 
vleugel pennen zien” als je een beetje van de vererving weet, 
een recessief wit kan nooit aanslag laten zien. Voelde me 
behoorlijk om de Tuin geleid. Deze vogel had op onze 
onderling 90 punten en is gewoon als dominant gekeurd. Op 
de district show zelfs 91 punten met opmerking kan nog iets 
witter. Ik werd wel hoofdgroep kampioen met Wit van 91 
punten. Bij de gelen won Arend Boers brons en zilver en de 
derby over alle kanaries dit met Geel schimmel van 91 punten. 
Met mijn Duitse kuiven was het weer kommer en kwel 
prachtige vogels op onze onderlinge met zelfs 93 punten, hier 
haalde de hoogste 90 punten, zo kom je weer van der Wal in 
de sloot. Gelukkig was dit een incident. Op de District show 
waren ze er weer. Wat me ook opvalt 11 vogels met 93 
punten, maar niet één bij de kanaries, vond ze ook behoorlijk 
streng gekeurd. En dan de tropen wat een prachtige variatie 
aan vogels bij de regio zitten toch wel enkele top kwekers die 
ze perfect weten te brengen, alleen jammer dat het licht niet 
optimaal was. Kampioen stellen kromsnavels werd Teun lok 
met stel Grijs van 185 punten tevens zilver en brons 
Grasparkieten. Jammer dat de grasparkieten voor het 
algemene kampioenschap bij de andere kromsnavels in zit, je 
ziet niet vaak een stam Grasparkieten van 4x 90 punten en dit 
moedigt ook niet aan. De grote man bij de grote parkieten is 
Albert Boerma tjonge tjonge wat moest Albert vaak naar voren 
komen, hij werd algemeen stammen kampioen kromsnavels 

Regio show N-W Overijssel 



    

             Herinnering! 
 

Heeft u de contributie voor 
2013 al betaald? 

met vier Blauwe halsbandparkietpoppen van 370 punten, 
algemeen kampioen kromsnavels bij de enkelingen met 
Blauwe halsbandparkiet man met 93+ (mooiste vogel show) 
en de derby. Albert grote klasse! Ik kijk weer terug op een wat 
rommelige show met wat weinig licht maar met gezellige 
mensen vooral de dames achter de tap.         Jan Vriend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom je ook? 
 
12 februari Contactavond (marktbespreking). 
 
  9 maart Vogelmarkt in Zuidlaren  
 
12 maart Jaarvergadering (Zie agenda achter in dit boekje) 
 
  9 april Contactavond 
 
14 mei Contactavond 
 
  8 juni (Zaterdag) Reisje naar Safaripark Beekse bergen 
 
10 september is de eerste contactavond na de zomerstop. 
 
De contactavonden worden gehouden in wijkcentrum ”de 
Poele” (Haveltermade) in Meppel 
 
 
 



Provinciale kampioenschap van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze show werd gehouden van 13 t/m 15 december in hotel 
“Onder de Linden” georganiseerd door vv “De Vogelvriend” uit 
Roden. Er waren 1060 vogels ingezonden door 132 
liefhebbers van 24 afdelingen waarvan 11 van “Vogelweelde”. 
De vogels zijn gekeurd door 19 keurmeesters van de NBvV. 
De TT was prima opgezet, met genoeg ruimte, en een goede 
verlichting, en wat niet onbelangrijk is een prima temperatuur. 
Een min puntje waren de blauwe drinkflesjes zodat er op de 
vogels een wat blauwe waas scheen. Maar tijdens het keuren 
waren ze verwijderd zodat het geen invloed heeft gehad op de 
keuring. Volgend jaar is dit beter heeft Freddy mij toe gezegd. 
De zang was ook weer goed vertegenwoordigd. Waterslagers 
maar liefst 60 stuks, waarvan er 2 niet hebben gezongen bij de 
Timbrado’s 18 vogels, waarvan er helaas maar vier hebben 
gezongen pech voor de liefhebber en jammer voor de 
keurmeester. Kleur en postuur kanaries zo’n 460 vogels met 
een leuke variatie met 2 super witte vogels ha ha.  



 
Mijn Wit dominant, waarvan de keurmeester op de Regio 
twijfelde of het wel een dominant was behaalde nu 91 punten. 
Waar ik uiteraard blij mee ben, kon nog wel wat witter stond op 
het keurbriefje, ben benieuwd wat ze in Apeldoorn doen. Mijn 
Duitse kuiven deden ook weer goed mee, hadden de zelfde 
keurmeester als in Ruinerwold, en er zat nagenoeg geen 
verschil in de beoordelingen, zoals op de regioshow wel het 
geval was, en zo zie ik het graag dan weet je waar je aan toe 
bent. De tropen waren ook goed vertegenwoordigd en 
behoorlijk streng gekeurd. Jammer dat bij de Zebravinken 
enkele top fokkers uit Drenthe niet inzenden net als bij de 
Europese cultuur vogels, trouwens ook deze groep vond ik erg 
laag gewaardeerd, veel vogels hadden het op de onderlinge 
shows veel beter gedaan. De kleine Grasparkieten zie je ook 
steeds meer op de shows vaak mooi strak maar helaas nog te 
groot. Ook zat er een mooie collectie standaard Grasparkieten 
met enkele toppers. De overige kromsnavels een hele mooie 
groep met veel soorten en prima kwaliteit en hoge punten een 
genot om naar te kijken. Helaas geen Kwartels maar wel   
enkele duifjes waarvan het Vredesduifje de mooiste was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ik kijk weer terug op een mooie show die in mijn ogen prima 
was georganiseerd door een groep enthousiaste liefhebbers. 
Aan deze show zat natuurlijk ook een wedstrijd verbonden de 
vereniging prijs ging naar “De Vogelvriend” uit Roden met 365 
punten en als ik het goed heb begrepen is “Vogelweelde” 
tweede met 362 punten. Onze prijswinnaars zijn: 
 
J.Vriend    Wit                            93  punt   Kampioen                                                                                                             
J. Vriend    Wit    93- punt   Zilver                                                                                                                            
P.Koster Geel mozaïek type 1         183 punt   Goud                                                                                                         
Amber Gebben Rood intensief        92 pnt Kampioen jeugd                                                                                    
Amber Gebben Rood intensief        91 punten  Zilver jeugd                                                                                             
J.Gebben      Zwart rood int.                183 punten  Goud                                                                                                       
J.Gebben  Zwart rood int.          91 punten   Zilver                                                                                                             
J.Gebben Zwart rood sch.          91 punten   Goud                                                                                                             
P.Koster   Agaat geel mozaïek 2       91 punt   Goud                                                                                                                 
P.Koster Bruinopaal geel mozaïek 2  85 punt Kampioen                                                                                              
J.Vriend Duitse kuif wit   183 punten Kampioen                                                                                                
J.Vriend Duitse kuif wit  92 punten   Kampioen                                                                                                
J.Vriend    Duitse kuif geel                  365 punten  Kampioen                                                                                                   
R J.Doorn   Binsenastrilde overg.m      183 punten  Goud                                                                                                          
A.Brinkman Magellaansijs wildkleur  92   punten  Kampioen                                                                                                  
A.Brinkman Magellaansijs wildkleur 91+ punten Zilver                                                                                                            
A.Boerma  Bergparkiet wildkleur        93   punten Kampioen                                                                                                  
A.Boerma Halsbandparkiet blauw p  185  punten Kampioen 

 
Het aantal kampioenen van 
“Vogelweelde” is vergeleken met vorig 
jaar bijna gehalveerd en daar moeten 
we volgend jaar wat aandoen! We 
laten ons toch niet de gek aansteken 
door een stelletje vogelvrienden uit 
Roden?!      
                    

Jan Vriend. 
 

Magellaansijs wildkleur 



 

 
 

Op zaterdag 8 juni a.s. hebben we weer een uitje gepland. 
We gaan naar safaripark Beekse Bergen. 

 
We vertrekken op tijd (exacte tijden volgen nog) en proberen 

rond 20.30 uur weer terug in Meppel te zijn. 
 

Bus, entree Safaripark, bonnen friet met frietsaus + snack + 
petfles frisdrank en afsluitend diner is bij de prijs inbegrepen. 

Consumptie op het park is voor eigen rekening. 
 

Er kunnen 50 personen mee in de bus, dus vol is vol. 
 

Prijs voor volwassen is: € 20 
Kinderen en jeugdleden betalen: €  12,50 
Men mag per lid 1 introducé  meenemen. 

Graag per mail opgeven; johanennatasja@kpnmail.nl 
 

Heb je geen internet, bel me dan op dit nummer 06-12563312 
 

Let op:  opgeven voor 1 mei 
 

Tot dan! Johan van Voorn 

mailto:johanennatasja@kpnmail.nl


Vogelmarkt 9 maart 
 
Op 9 maart gaan we alweer voor 
de derde keer onze markt houden 
in Zuidlaren. 

We hopen weer op veel belangstelling. Deze markt hebben we 
ons met de reclame vooral gericht op Duitsland. 
Met speciale flyers hebben we alle Duitse verenigingen 
aangeschreven (ruim 300) en nu hopen we natuurlijk dat daar 
respons op komt. We zullen het merken als er meer Duits in 
de hal gesproken wordt! 
Ook hopen we weer op een goede opkomst wat betreft de 
vrijwilligers. Iedereen raakt inmiddels gewend aan de nieuwe 
opzet en de nieuwe taken en nu is het zaak dit verder te 
perfectioneren.  Heb je daarom nog nuttige tips, laat dat weten 
aan de marktcommissie. En natuurlijk horen we het ook graag 
als je als (nieuwe) vrijwilliger mee wilt doen. Dan kun je je 
daarvoor melden bij Henk Kikkert. We kunnen daarnaast nog 
wel wat vrijwilligers gebruiken die naar de markt in Zwolle 
gaan en eventueel flyers willen uitdelen aan het publiek. 
Wil je dat wel doen, laat het ook even weten. Mocht je niet bij 
de marktbespreking op de contactavond van 12 februari jl. zijn 
geweest en je wilt wel helpen? Of nog wat weten? Bel of mail 
ons!  
Namens de marktcommissie Vogelweelde bedankt! 

Telefoon Alwin 251198  Henk 258213 
 

                
 
 
 
 
 



 
      Door Jan Vriend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van 10 t/m 13 januari werden de Bondskampioenschappen van 
NBvV gehouden in de Americahal te Apeldoorn. Maar liefst 12128 
vogels zijn er door 1329 inzenders ingezonden, sommigen met drie 
vogels maar er waren er ook met 95 stuks. Gelukkig gaat het om de 
kwaliteit en niet om de kwantiteit. We hebben de vogels op 
zondagmiddag er heen gebracht, toen we binnen kwamen was 80% 
al binnen en we konden de vogels gelijk inleveren, we werden 
geholpen door enkele vrijwilligers uit Zwolle en dit ging super vlot. 
Op donderdag ben ik met 3 liefhebbers uit Beilen naar de opening 
geweest. Ik had woensdag al bericht gehad dat ik hoofdgroep 
kampioen was, dan is het dubbel genieten.  



We waren mooi op tijd, kon de keurbriefjes en catalogus ophalen en 
rustig inzien voordat de zaal open ging. Er stond al behoorlijk veel 
volk voor de deur, dit om zo snel mogelijk bij de verkoop klasse te 
zijn, het is en blijft een komisch gezicht. Om 11 uur was het zover. 
Eerst naar de witte kanaries. Wat gelijk opviel was dat de vogels in 
een stam niet mooi boven elkaar stonden, dit is erg storend, en in 
mijn ogen simpel op te lossen. Waar men ook voor moet waken dat 
de ruimte tussen de stellingen niet te krap wordt, het moet wel een 
vogelshow blijven en geen standwerkers concours.  

Ook jammer is dat er geen op of aanmerkingen meer op de 
keurbriefjes staan, zoals bij de kleurkanaries, komt erg koud over. Ik 
heb in de wandelgangen al iets opgevangen zo iets als “keurfabriek” 
in de volksmond lopende band werk genoemd. We kunnen ons wel 
op de borst kloppen weer meer vogels en weer meer inzenders. 
Maar ten koste van wat? Misschien limiet instellen? Bv 1 stam,1 stel 
en 3 enkelingen insturen, per groep, per liefhebber? Of heeft de 
commercie ons al zo in de tang dat we geen kant meer uit kunnen? 
Er zat weer een prachtige collectie vogels, te veel om in 1 dag te 
bekijken. Heb me deze dag alleen maar bij de kanaries vermaakt, 
natuurlijk hadden de witten mijn volle aandacht er zaten echt 



spierwitte vogels. Had zelf zilver met stel Wit dominant van 187 
punten, en dat in een groep met 39 stellen is toch niet slecht. Bij de 
gelen het zelfde verhaal als vorig jaar, weer veel kleurgradaties.  

 
Er zat een stel intensieven met 2 helder gele vogels(Belgisch geel) 
die zilver hadden en stel met warm geel (Apeldoorns geel) die 
hadden goud deze stellen hadden duidelijk kleur verschil. Ra. Ra 
hoe kan dat? Ze staan toch bij de eind waardering naast elkaar, dan 
zie je toch het verschil in kleur, het enige wat ze gemeen hadden dat 
ze prachtig doorgekleurd waren en mooi type. Als de juiste 
kleurdiepte te bepalen zo moeilijk is, maak je toch een plaatje met 
de juiste kleur als je dan met verschillende keurmeester de gelen 
keurt, zit je toch op 1 lijn. Bij de witten heb je vaak al een indicatie 
van de kleur van het witte kooinummer. Bij de rode vogels ook weer 
prachtig doorgekleurde vogels, al heb ik de indruk dat er liefhebbers 
zijn die mooisten voor de wereldshow bewaren. Daar heb je met je 
rode vogels nog een kans om wereldkampioen te worden, met de 
Apeldoorn gelen kun je het daar wel schudden, zelf met wit zal 
moeilijk worden misschien met Wit dominant, omdat het een aparte 
klasse is en we met Dick IJpelaar een klasbak hebben. Het zelfde 
de vetstof mozaïeken, die mogen van mij weer zo snel mogelijk een 
eigen hoofdgroep vormen. Kan nog niet begrijpen hoe men tot dit 
besluit is gekomen, als ik rondom mij zo hoor zaten niet veel 
liefhebbers hier op te wachten. De pigment vogels worden in mijn 
ogen steeds beter, al is er nog een lange weg te gaan, ook wij 
hebben een paar toppers bij “Vogelweelde” John Gebben met Zwart 
rood intensief won zilver met een stel van 185 punten en brons bij 



de enkelingen met 92 punten. Poul Koster goud met stel Bruin opaal 
geel mozaïek type 2 van 183 punten en zilver met Agaat geel 
mozaïek type 2 van 92 punten. En dan de Duitse kuiven 51 stuks 
met mooie exemplaren. Mijn gele kuiven die het op de andere 
shows zo goed deden met zelfs 92 punten kwamen nu niet verder 
dan 89 punten. De vogels die ik speciaal voor Apeldoorn had 
bewaard deden het prima, mijn stel Wit dominant won zilver met 
185+en bij de enkelingen brons met Wit dominant 91pnt en mijn 
witte Duitse kuif werd zelfs kampioen met 93 punten. Tip voor 
degene die met Duitse kuiven wil beginnen geef de moed niet te 
gauw op en blijf in jezelf geloven, een keurbriefje zegt soms meer 
over de keurder dan de vogel. Bij de jeugd won Amber Gebben 
zilver met Rood intensief van 90 punten en met maar 1 inzending is 
dat prima. Ambers opa Boerma liet het wat afweten, maar won toch 
nog goud met een stam Blauwe halsbandparkieten met 364 punten. 

Albert heeft dit seizoen al zoveel gewonnen en had besloten zijn 
mooiste vogels thuis te houden om voor nageslacht te zorgen, lijkt 
mij een wijs besluit. Arend Boers met zijn kanaries en Teun Lok met 
zijn parkieten hadden ook goede punten, maar jammer net niet 
genoeg om voor een prijs in aanmerking te komen. 
Zondag ben ik met de experts Arend en Roelof twee vogel gekken 
uit de buurt naar Apeldoorn afgereisd, pak aan, en strik voor, want je 
moet er toch wel netjes uitzien als je gehuldigd wordt. Was de hal 
nog maar amper binnen kwam ik een bekende tegen, die zich plots 
omdraaide en zei:” Ho bin ie ut, wej ient bestuur of zo” ik zei nee:” ik 
wordt gehuldigd ben kampioen geworden” hij zegt: ”stelt niks veur, 



tis net loopende baand wark” maar goed dat ik mijn zondagse pak 
heb aangetrokken, want straks wordt ik ook nog gekeurd. Samen 
met Arend de kanaries bekeken, en met veel bekenden gesproken, 
zelfs over de grens. Bij de Duitse kuiven even een test, Arend die al 
2 keer Nederlands kampioen met dit spul is geweest, de vogels 
laten keuren zonder in de catalogus te kijken. Ik had wat ik dacht dat 
de mooisten waren in mijn catalogus aangestreept. We kwamen 
bijna tot de zelfde uitslag alleen bij de gelen hadden we iets verschil 
en dit doet me deugd. Om half twee naar de huldiging geweest. 
Eerst werden er 2 jeugdleden gehuldigd die Nederlands kampioen 
waren en jarig waren, dit was leuk om te zien. Verder vond ik het 
maar niks. Ik zie liever de prijswinnaars weer in “Onze Vogels” 
vermeld. Gelukkig was ik al vrij snel aan de beurt, je naam werd 
afgeroepen en je kon naar voren komen, waar je het kampioens-
vaantje ontvangst mocht nemen, nog even een groepsfoto en hup 
weer terug naar de vogels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu de andere kant van de zaal bekeken met de tropen en 
kromsnavels Er zaten prachtige exemplaren mooi in conditie en 
sommige met exotische kleuren. Bij de Europese cultuur vogels een 
mooie variatie met veel mutaties er waren zelfs 2 IJsvogeltjes. Hoe 
ver wil je gaan? Het wordt zo wel een erg moderne ark van Noach.  



Dan de kromsnavels, wat ik een aanwinst vindt zijn de kleine 
grasparkieten er zaten er bijna honderd in vele kleuren mooi strak in 
de bevedering. Als je zo de hele dag tussen de vogels loopt, ga je 
op het laatst alleen nog die vogels bekijken waar een rozet aan de 
kooi hangt, zodat ik wel kan zeggen dat ik alles lang niet heb gezien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was onder tussen drie uur geworden, tijd om een plaatsje op het 
bordes te zoeken, om de inwendige mens nog wat te versterken en 
wachten op de uitgave van de vogels, die om vier uur zou beginnen. 
We kwamen bij een tafel waar een vrouw op leeftijd een boek zat te 
lezen, en vroegen of we er bij haar mochten komen zitten, dit mocht. 
Al snel kwamen we in gesprek, haar man was ook kanarie kweker 
en was nog bij de vogels, er werd wat informatie uitgewisseld heen 
en weer, en een poosje later schoof een grote man bij ons aan, we 
begroeten hem met: ”dag meneer de Jong” en zijn vrouw begon te 
lachen. De man was vrachtwagen chauffeur geweest en was een 
leuke verteller en hij kweekte kanaries in de bruin serie al met al een 
leuke ontmoeting, en hadden we het gevoel dat we één grote familie 
zijn. De tijd tikte door en we waren aan de beurt om de vogels in 
ontvangst te nemen, dit verliep weer prima. Ik kijk weer terug op een 
prachtige happening op een mooie locatie met mooie vogels.        ☺ 
                               Jan Vriend 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op bezoek bij Klaas en Geke Koobs  
 
Zaterdag 2 februari werd ik hartelijk ontvangen door Geke en 
Klaas Koobs. Voordat we naar de vogels gingen kijken eerst 
even een “bakkie”. Daar ging Klaas, goed gemutst, aan de 
praat met zijn enthousiasme voor zijn liefhebberijen met 
hoofdzaak de vogels en zijn voetbal club vv Staphorst waar hij 
bijna dagelijks te vinden is. Klaas en Geke hebben 2 dochters 
en 2 zoons en inmiddels zijn ze grootouders van 7 
kleinkinderen. Zijn vader nam hem al vroeg mee naar de 
vogeltentoonstellingen en aan zijn eerste bezoek aan de 
vogelmarkt in “Tivoli” heeft Klaas ook nog goede 
herinneringen. Ook in het heden bezoekt hij diverse 
tentoonstellingen en markten. Vaak doet hij dat met zijn mede 
clubgenoten Jan Tuin en Jan Dunnink. Klaas was vroeger 
slager en had zijn bedrijf aan de gemeenteweg. Na de verkoop 
van zijn bedrijf vestigde de familie Koobs aan de Smitserf Nº 
21. Klaas heeft in de vele jaren veel vogels gehad. Zo werd er 
vroeger meestal met kanaries begonnen.  



Klaas had in die tijd meest waterslagers vooral om de zang 
maar ook andere kleuren “gewone kanaries” bevolkten zijn 
volière. Ook waren er later vele tropen te bewonderen in zijn 
vogelverblijven. Nu heeft Klaas deze vervangen voor 
Australische prachtvinken. Inmiddels heeft hij al weer ruim 
honderd jongen in zijn hokken heeft rondvliegen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze ↑ foto van Klaas zijn Gould’s zijn gemaakt door het 
schuifje van de broedkooi. De vogels waren wat onrustig en ik 
heb toen maar geen verdere pogingen gedaan om ze in een 
rustige stand te fotograferen. Zowel de roodkoppen, 
driekleuren, forbesen en ceresamedines bevolken diverse 
kooien die in een U-vorm staan opgesteld in de speciaal voor 
deze hobby gebouwde kweekruimte. Deze is voorzien van 
verwarming door een kachel en een kleine aanrecht voor de 
watervoorziening. Deze staat achter de woning in hun tuin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste eitjes van deze vogels worden uitgebroed door 
Japanse meeuwtjes. Wanneer de vogels zelfstandig zijn 
worden ze meestal naar de kooien op de boveste verdieping 
verhuist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaas en Geke, bedankt voor je gastvrijheid!       Henk Kikkert 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vogelmarkt Fauna Hoogeveen 
 
Op zondagmorgen 3 februari op uitnodiging met Roelof Doorn 
naar de Hoogeveense vogelmarkt geweest. Dit op een nieuwe 
toplocatie nl de tennishallen van Maxx sport en Events. Een 
mooie plaats voor een vogelmarkt of grote vogelshow. Met 
ongeveer 250 meter aan planken een behoorlijke ruimte met 
rondom de standhouders alleen jammer dat er nog 1/3 van de 
planken onbezet was. Maar ik denk dat dit in de toekomst wel 
beter zal worden en ik hoop voor Fauna dat ze zelfs de andere 
zaal ook nodig zullen hebben. Het parkeren kan dan nog wel is 
een probleem worden al heb ik begrepen dat er in de buurt 
nog voldoende ruimte is. De zaal is uitstekend verwarmd zodat 
ook de tropenliefhebbers hier hun vogels zonder meer kunnen 
aanbieden. Het was een gezellige markt met veel bekende 
gezichten ook van onze club. Het aantal kanaries viel wat 
tegen parkieten leuk aanbod. Ook waren er een mooi aantal 
standhouders en enkele opkopers aanwezig. Een punt van 
aandacht zijn toch wel zoals op bijna elke vogelmarkt vieze 



kooien, ook op deze markt zaten er vogels in kooien waar ik 
nooit en te nimmer een vogel uit zou willen hebben, en als 
iedereen dit doet bloed het vanzelf dood.  

Na de markt te hebben bekeken nog even naar de kantine we 
hebben de traditie om bij vogel evenementen na afloop wat te 
drinken en een balletje te nuttigen, maar helaas de ballen 
waren op, alleen nog bonensoep, dit maar niet gedaan want 
dat zou onze traditie geweld hebben aangedaan.  
Ik nam een pilsje en Bob 
kreeg koffie, het bier zat 
in zo’n voetbalblikje en 
dit voor een tennis club, 
ik snap er geen bal meer 
van, en de koffie in een 
bekertje met veel ruimte 
er boven, ook wel Haags 
bakkie genoemd dit alles 
paste niet echt bij de leuk 
ingerichte kantine was net of je in een luxe restaurant een 
diner krijgt met plastic bestek.                      

       Jan Vriend. 



Mexicaanse roodmus 
mijdt zieke soortgenoten 
 
Wij mensen mijden soortgenoten met 
de griep of een andere besmettelijke 
aandoening graag. 
En we zijn niet alleen. Ook de 
Mexicaanse roodmus doet het, zo 
suggereert nieuw onderzoek.  
 
Wetenschappers van de University of 
California Davis trekken die conclusie op 

basis van experimenten. Ze plaatsten drie vogeltjes in drie op een 
rijtje uitgestalde kooien. In de ene kooi zat een zieke vogel, in de 
andere kooi een gezonde vogel. De vogel in de middelste kooi kon 
kiezen welke vogel hij wilde benaderen. Met een camera werden de 
verrichtingen van de vogel in de middelste kooi vastgelegd. 
Resultaten 
De vogels hadden geen voorkeur voor de gezonde vogel wanneer 
de zieke vogel nog geen symptomen vertoonde. Maar zodra de 
ziekte op een hoogtepunt was en de vogel de meeste symptomen 
veroorzaakte, koos 77 procent van de vogels ervoor om de gezonde 
vogel te benaderen en de zieke vogel links te laten liggen.  
Lang niet alle vogels kozen er op hetzelfde moment voor om zieke 
vogels te mijden. Sommigen bleven al bij ze uit de buurt zodra de 
zieken de eerste symptomen vertoonden. Anderen pas later. En dat 
lag niet zozeer aan de zieke vogel, maar meer aan de vogel die een 
keuze moest maken, zo blijkt. De onderzoekers keken namelijk ook 
naar hoe goed het afweersysteem van de vogels was. Ze ontdekten 
dat vogels met een slechter afweersysteem zieke vogels veel sneller 
links lieten liggen dan vogels met een sterker afweersysteem.  
Het is voor het eerst dat wetenschappers kunnen vaststellen dat een 
vogelsoort ervoor kiest om zieke soortgenoten te mijden, zo 
schrijven ze in het blad “Biology Letters”. “Bovendien tonen we aan 
dat individuen die minder in defensief gedrag investeren, meer 
investeren in hun afweersysteem.” En dat is een ontdekking waar 
we iets mee kunnen. “Dit heeft belangrijke implicaties voor hoe 
ziekteverwekkers zich door een populatie verspreiden en uiteindelijk 
hoe een epidemie verloopt.” 

http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/11/01/rsbl.2012.0856.full


Agenda jaarvergadering 12 maart 2013 
 
  1   opening door voorzitter 
  2   ingekomen stukken 
  3   notulen jaarvergadering 2011 
  4   jaarverslag secretaris 
  5   verslag kascommissie 
  6   verkiezen kascommissie   A. Abercrombie aftredend  
                                                 J. Bijker 1ste  keer 
                                                 K. Koobs    reserve 
  7  kasverslag penningmeester   uitdelen  
  8  pauze 
  9  behandelen kasverslag 
10  bestuursverkiezing: 

Aftredend - A. Schadenberg  → herkiesbaar 
Aftredend - A. Boerma           → herkiesbaar 

11  bestuursvoorstellen en openstaande vacatures 
12  rondvraag 
 
Leden kunnen zich tot een half uur voor de vergadering 
aanmelden voor een van de bestuursfuncties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


