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Reactie op nieuwjaarswens 
 
Reactie op de mooie nieuwjaarswenskaart op de achterzijde van 
vogelnieuws december 2013, waarop de bestuursrace plaats vind. 

 
Zoals u ziet gaat het snel 
bergafwaarts met het bestuur 
van vogelweelde Meppel e.o.  
De voorzitter is terug gezet 
en staat nu achteraan en 
steunt nog op Henk Kikkert 
om de enorme neerwaartse 
gang te onderdrukken, doch 
ze glijden steeds verder 
razendsnel naar beneden, de 
penningmeester steekt de 
handen in de lucht, hij lijkt 
bekant wel een politie agent 
hij probeert nog de pet aan 
Maarten te geven want de 
bodem van de kas komt met 
deze snelheid wel snel in 
zicht. De tweede reserve 
achter de hoofdslede is al van 

het toneel verdwenen en ligt voor pampus al ver achter de slee de eerste 
reserve zit nog verwoed op de slee en telt nog mee. Alwin Smit heeft zich 
rondom goed ingedekt en hoopt zo nog weer de volgende markt mee te 
maken. Onze beste Vriend Jan probeert met al wat in zijn vermogen is het 
spul nog in het gareel te houden, zodat hij niet meer met een vracht 
bestelde ringen in zijn maag blijft zitten. Mochten zij de snelheid voor de 
flitspaal niet kunnen bemerken dan zal de vogelclub het in de kas 
bemerken, dan wordt de bon van de flitspaal betaald door ons allemaal 
hahaha grapje. 
Bestuur geweldig goed idee om deze fantastische leuke print te 
bedenken, namens de leden ook een goed en een gezond nieuwjaar 
toegewenst en bedankt voor jullie inzet en werk met de papparatsi en 
tijd die er mee gepaard gaat.     Klaas Schra 



Van de voorzitter 
 
Alweer eind januari, wat gaat de tijd snel. 
Ik wil graag de leden die onze 
contactavond niet hebben bezocht 
alsnog een gezond 2014 toewensen. 
Jammer dat u er niet was,  Jan 
Vriend had een geweldige quiz in 
elkaar gezet die sommige leden toch 
wel wat hoofdbrekens bezorgde. 
De tentoonstellingen zijn weer achter de rug met hele goede resultaten 
van onze leden. Kampioenen op de Regio t.t. in Zwolle, op de district t.t. in 
Roden en zelfs op de Nederlandse Kampioenschappen in Apeldoorn! 
Alsnog allemaal van harte gefeliciteerd. 
Een lid van onze vereniging n.l.  Eppie Kuiers heeft deelgenomen aan de 
Wereldkampioenschappen in Italië. Met 2 tweede plaatsen een geweldig 
resultaat. Van harte Eppie. 
Onze materialen zijn nu opgeslagen in Meppel. 
We zullen alle materialen een keer doorzoeken want er zijn, mijn inziens, 
wel dingen die wegkunnen. We kwamen een legertas met stofjassen tegen 
die al jaren niet meer gebruikt worden. Ook zullen we nog wat kooien 
moeten opknappen. Wanneer we hulp nodig zijn dan doen we een beroep 
op de leden. 
 
De vogelmarkt staat alweer voor de deur. De marktcommissie als al weer 

druk bezig met de 
voorbereiding. 
De eerste 
telefoontjes zijn al 
weer 
binnengekomen. 
We hopen dat 
deze markt ook 
weer een succes 
wordt. 

Geeft u zich massaal op om te helpen. Vele handen maken licht werk. 



Leden die meehelpen op de markt kunnen hun vogels op de stelling van 
Vogelweelde te koop aanbieden.  Dit geldt niet voor leden die niet 
meehelpen! De kooien moeten voorzien zijn van naam, prijs, soort, 
geslacht. Het komt voor dat leden naar de markt komen en dan hun 
kooien op de stelling  van Vogelweelde zodat ze rustig over de markt 
kunnen lopen.  Aan het eind van de markt halen ze hun vogels weer op en 
keren huiswaarts.  
Dit is niet de bedoeling.   Wij hopen dat u zicht daar aan houdt. 
 
Onze jaarvergadering is in april i.p.v. maart. 
Dit geeft onze penningmeester wat meer ruimte om het verslag compleet 
te maken.                Teun 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 februari : Info vogelmarkt 
 
Op de contactavond van 11 februari zullen we weer de laatste zaken 
rondom de vogelmarkt doornemen. 
Deze wordt gehouden op 8 maart in Zuidlaren.  
Hierbij een oproep aan alle vrijwilligers om die avond te komen. En heb je 
nog opmerkingen of mogelijke verbeteringen, dan horen wij dat graag. Dat 
mag vooraf of op de avond zelf. Omdat we nu wat ruimer voor de markt 
zitten, is er extra tijd om nog zaken aan te passen als er goede ideeën 
komen.  
  Graag tot dan,  
   Marktcommissie Vogelweelde 
   markt@vogelweeldemeppel.com 



Mutaties leden “Vogelweelde”  
 
Opzegging in 2013:  Woonplaats:   Lid sinds: 
Willem van Aalderen  Meppel    1990 
Bert Brouwer   Meppel    1978 
W. Dijkstra   Nijeveen   1987 
N. Ellen    Meppel    2012 (J) 
Amber Gebben      Meppel    2008 (J) 
J. Huistra   Ruinerwold   2010 
L. Kiers    Scheerwolde   2003 
J. Kooiker   Rouveen   1971 
R. Kuipers   Staphorst   2007 
J. van der Laan   Dronten   1990 
E. van Looij   Meppel    2010 
M. Marskamp   Meppel    2002 
W.G Potman   Meppel    1980 
Kristian Schaapman  Nijeveen   2009 
Henk Timmerman  Staphorst   1996 
E. Trompetter   Staphorst   1996 
R. de Weerd   Staphorst   1999 
 
Overleden: 
H.R. v.d. Weerd   De wijk    2012 
 
Wij verwelkomen de nieuwe leden: 
S. Assenberg   Bosland 16     Staphorst 
J. Courtz   Oude Rijksweg 316ᵃ  Staphorst 
H. Kelly    De Lange Maat 4    Ruinen 
Hamid Khan   Brandsland 4   Staphorst 
Chris Kroek       Jan Steenstraat 122   Meppel 
Evander Roo   Bijkerserf 16     Staphorst 
Roel Roo   Zwaluw 63   Staphorst 
J. Slager   Wittenerf 1     Staphorst 
Henrick Wagteveld     Graspieper 24   Staphorst 
H. T. J. M. van de Weem De Eugte 14     Staphorst 
M. IJzerman   Linthorst Homanstraat 53   Meppel    
 



Zanglust Zuidwolde showde 
 
De in 1975 opgerichte vogelvereniging “zanglust” uit 
Zuidwolde hield op donderdag avond 21 november 
en vrijdag 22 november hun onderlinge show in de “Boerhoorn” die als 
geslaagd mag worden genoemd mede door het toe doen van de dames 
Grietje en Dineke. De eega’s van Harm en Roelof ze zijn al vanaf het begin 
bij dit evenement betrokken en doen al 37 jaar de verloting e.d. vereniging 
mensen in hart en nieren. De voorzitter schreef in het voorwoord dat de 
kweek wat moeilijk op gang kwam maar dat het toch nog goed is gekomen 
en het resultaat er mag zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verscheidenheid aan vogels en de vele kleuren en formaten zorgen 
voor een prachtige show om te zien. De 226 vogels ingebracht door 16 
liefhebbers zijn door 4 keurmeesters van de NBvV gekeurd en zijn 
beoordeeld op hun kwaliteiten, geen gemakkelijke opgave. Als bezoeker is 
het altijd een leuke show en bij de opening waren veel bekende 
liefhebbers. En met ruim 100 kanaries in verschillende kleurslagen en 
postuurvormen is het genieten. Zelfs een wel heel erg oude kleurslag was 
op deze show aanwezig namelijk de Dominant wit. Ik kweek ze zelf al jaren 
en vindt ze vaak ondergewaardeerd. Jaren terug sprak ik op de bondsshow 
in Apeldoorn één van Nederlands beste Wit kwekers en we kregen het 
over Dominant wit de man zei toen met deze kleurslag scoor je zelden, 
toen dacht ik dat zal nog wel mee vallen, maar jammer genoeg de man 
had gelijk. 



Als je er kampioen mee wilt worden moet je naar Leuven of een C.O.M. 
show, dan is het een aparte groep niet bij de Witten en Albino’s in. 
Diezelfde man werd vorig jaar wereldkampioen met Wit dominant. Op 
deze show zaten er twee een behoorlijke met 89 punten en een veel 
mindere met 88 punten, in punten uitgedrukt te weinig verschil, en ten 
opzichte van de Witten had die van 89 minimaal 1 punt meer verdiend. 
Wie er behoefte aan heeft moet het stukje is lezen wat keurmeester Henk 
Jansen heeft geschreven in “Onze vogels” 8 augustus 2011.Er zat een 
aantal mooie Geel mozaïeken kunnen nog wel beter scoren door iets meer 
zorg (africhten en wassen).Geel intensief mooie vogels met enkele losse 
flodders, maar een prachtige overjarige man van 92 punten deze werd 
kampioen vetstof. Bij de pigment vogels zit bij “zanglust” een topper 
Gerald Vos met zijn Zwart met rood vogels in mozaïek en intensief, heeft 
goede vogels over de gehele breedte met als mooiste een Zwart rood 
intensief van 93 punten. Vogels die je ook niet zo vaak op onderlinge 
shows ziet zijn de pastellen hier 4 Isabelpastel wit met mooi beige pigment 
aan snavel basis beginnend. Dan de postuurkanaries mooie serie Belgische 
bulten en Yorkshires maar kampioen postuur werd een Japan Hoso met 93 
pnt. Bij de tropen werd een Gouldamadine kampioen en bij de Europese 
vogels een Sijsje allebei met 92 punten. De Grijsgroene grasparkiet van 
Richard Beekelaar was bij de grasparkieten de mooiste met 92 pnt en won 
het felbegeerde Bondskruis.  Kampioen Agaporniden een Fischeri violet 90 
puntrn deze kon in mijn ogen wat forser.  
In de groep grote parkieten een mooi stel Roodvleugelparkieten van het 
vrouwelijke geslacht ingebracht door de voorzitter, ze werden met 185 
punten kampioen stellen. Maar mooiste werd net als vorig jaar een 
Barrabandparkiet met 92 punten. Wat je ook steeds minder op shows ziet 
zijn de grondvogels zoals Patrijzen en Kwartels vooral de Patrijzen hebben 
het in de natuur erg moeilijk, vorig jaar bij de telling in heel het 
Dwingelderveld maar 1 paartje. Op deze show een leuke groep met als 
kampioen een Verginische boomkwartel met 92 punten. Ook waren er 
duifjes aanwezig er zat een mooie collectie van dit spul met als kampioen 
een Musduifje van Dirk-Jan Tempelman met 92 punten.  
Wat een aanwinst is zijn de vruchtduiven hier zaten er vier 2 Zwartnek en 
2 Karmijnkapvruchtduiven. Ik heb weer genoten van een mooie show 
jammer genoeg geen prijs bij de verloting had toch wel graag zo’n mooie 
Bakkerboom (Buxus Yorkshire)willen winnen.   Jan Vriend. 
 



Regio TT Noordwest Overijssel 
 
De Zwolse vereniging “De voliérevriend” organiseerde dit jaar de Regio 
show 2013.Met het aantal van 555 inzendingen iets tegenvallend. Er 
waren 220 vogels en 15 deelnemers minder dan vorig jaar in Ens. Maar 
gelukkig gaat het om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. En kwaliteit 
was er zeker. Deze show werd gehouden van 5 t/m 7 december in het 
wijkcentrum “het Anker” te Westenholte, een mooie locatie.  
Als ik het goed begrepen heb komt er een geheel nieuw gebouw, nu maar 
hopen dat het allemaal betaalbaar blijft. Was er vorig jaar op de Regio niet 
één kanarie van 93 punten hier zaten er meerdere, kan nog steeds niet 
begrijpen waarom de kanaries vorig jaar in Ens zo matig scoorden. Op de 
show erna de District TT, en zelfs op de Bondshow pakten de Regio 
liefhebbers wel hun punten. Dit moet toch een oorzaak hebben? Hoop 
niet dat dit de reden is dat er dit jaar minder vogels zijn ingezonden. Mijn 
eigen vogels vooral de witten deden het stukken beter dan op onze 
onderlinge show waar slechts 1 vogel 92 punten kreeg van mijn 24 
inzendingen. Mijn Wit dominant op de onderlinge 91 punten had nu 93 

punten  en werd Hoofdgroep 
kampioen mijn stel Wit won 
met 185 punten zilver. Het 
stel Geel schimmels was maar 
liefst 6 punten gezakt wie het 
weet mag het zeggen. Ook op 
deze show veel gelen met 
verschillende kleurdiepten, 
algemeen kampioen werd een 
Geelintensief met 93 pnt 
volgens mij was het meer 
oranje dan geel, maar wie ben 
ik. De vogel was wel tot in de 
puntjes doorgekleurd. Er 
zaten een paar prachtige Geel 
mozaïeken iets smoezelig 
maar prima mozaïek 
kenmerken. In de roodserie 
een paar mooie vogels, wel 

Arlequim Portugais 



enkele vogels met een spreidstaart. Bij de pigment vogels viel het aantal 
wat tegen enkele O.V.O. toppers uit de Regio hadden niet ingezonden, 
maar dat zal wel zijn reden hebben. Een topper die wel ingezonden had 
was John Gebben, John werd algemeen stellen kampioen met Zwart rood 
intensief met 185+ punten en Hoofgroep kampioen met 92 punten, klasse! 
De postuurkanaries waren redelijk vertegenwoordigd met o.a. een mooie 
Scotch Fancy van Dhr. van Heerenwaarden een Raza Espagnol van Dhr. 
Schmidt en een Closter Consort van Dhr. Lok allen met 92 punten. Een 
vogel die in opkomst is zijn de Arlequim Portugais op deze show een kuif 
en gladkop van Dhr. De Graaf. Vooral die met kuif een leuke vogel waar je 
vrolijk van wordt. Deze Harlekijn won tevens het Bondskruis. Mijn Duitse 
kuiven deden het prima mijn witte werd zelfs Hoofdgroep kampioen. De 
Zebravinken mooie geblokte types met als rariteit een halfzijder, rechter 
kant man linkerkant pop. Op deze show een mooie groep tropen met van 
alles wat. Jan Wagteveld werd Hoofdgroep kampioen met een Indische 
muskaatvink met 92 punten maar, de mooiste van het geheel was een St. 
Helenafazantje met 93+ van Eef Willemsen uit Ens. De  veelkleuren  
papegaaiamadines waren ook beauty’s. Om eerlijk te zijn ze hadden mijn 
voorkeur maar ze zijn dan ook wat kleurrijker. Europese cultuur enkele 
Sijzen en Baardmannen allen 91 punten insecteneters 1 Japanse 
nachtegaal van 92 pnt. Dan de kleine grasparkieten wie deze heeft 
gekeurd zat er in mijn ogen helemaal naast en misschien is een opfris 
cursus op zijn plaats, zijn ze over het algemeen allemaal nog te groot, en 
dan vooral de koppen hier werd een “joekel” kampioen. Jammer voor de 
liefhebbers die proberen dit mooie vogeltje zo dicht mogelijk bij de 
standaard te kweken. Maar er zit zoveel kennis bij de parkieten kwekers in 
de Regio dat ze toch wel aan de bel zullen trekken. Bij Standaard 
grasparkieten won Teun Lok met een Lichtgroene zilver met 91 punten. De 
wat grotere kromsnavels mooie variëteit met een goede groep 
Catharinaparkieten met hoge punten. Albert Boerma werd regio kampioen 
stammen grote parkieten met Blauwe halsbandparkiet poppen maar de 
mooiste was een Pruimkopparkiet van 93+ punten ingezonden door 
Dhr.van Berkum. Bij de grondvogels en duifjes ging de Harlekijnkwartel 
van Cor van Elven met de eer strijken. Al met al hebben de inzenders van 
“Vogelweelde” het weer goed gedaan we werden 4e van de 12 Regio 
afdelingen. Nu op naar de Provinciale en de Bondsshow ik ben er in ieder 
geval klaar voor.       
       Jan Vriend.      



 
 

 
Op 26 t/m 30 november werd deze show voor de 50e 
keer gehouden waarvan 23e keer een bijzondere TT. 
Met 50 inzenders en 441 vogels een leuke deelname. 
Bij binnenkomst een mooi ingerichte zaal met 
aandacht voor de natuur en de cultuur. Tijdens mijn 
aanwezigheid werd er net een schoolklas rondgeleid 

om te kijken en te luisteren dus ook nog educatief, een goede zaak. Ook 
dit jaar waren de vogels van de speciaal clubs Natuurbroed Gouldamadine 
Nederland en Australische Prachtvinken en Papegaaiamadines in zalen-
centrum Muller te Beilen present. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanwezigheid van deze clubs met speciallisten doet de naam 
Tropenpracht eer aan. Gaat het bij de één om kleur of conditie ook zijn er 
vogel puur om de zang. Zoals de Waterslagers maar liefst 104 van deze 
zangers, met als meesterzanger no 98 van Jan Kwint met 152 punten 
tevens het Bondskruis. Roelof Kruidhof van onze club had ook 8 vogels 
ingezonden no 83 had met 129 punten de hoogste score. De kleurkanaries 
met ruim 50 stuks iets tegen vallend. Er zaten een paar leuke witte vogels 
en mooie groep Geelivoren en een prachtige Wit dominante man. De 
Geelintensieven vond ik persoonlijk “te warm” algemeen kampioen met 
deze kleurslag werd Jan van der Sleen met 93 punten. Bij de pigment 
vogels mooie Agaat rood mozaïek vogels ze waren iets te rood anders 
toppers. Postuur mooie groep o.a. Lancashire, Raza, s en Crestbred 
jammer dat ze bij de kleurkanaries zijn ingedeeld het verschil vind ik te 
groot om ze te kunnen vergelijken.  Als ik naar een show zou willen en 
mijn postuur vogels zouden met de kleurkanaries meedoen stuur ik ze 

Jubileumshow 



helemaal niet in. Wie Goulds mooi vindt moet deze show zeker is 
bezoeken wat een kleuren en kleurslagen, prachtig.  
Maar ook de tropen mochten er zijn, er zat een hele mooie groep 
Papegaaiamadines vooral een Driekleurpapegaai-amadine was een 
plaatje.  Het stammetje Roodkop-papegaaiamadines niet minder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste tropen waren in goede TT conditie wat ook aan de gegeven 
punten was te zien meerdere vogels hadden 93 punten ik vond het 
gewoon prachttropen. Bij de kromsnavels geen echte uitschieter een 
Swiftparkiet groen was de mooiste met 91 punten. Drie Diamantduifjes 
witstuit pastel sloten de rij met toch wel mooie punten maar geen prijs. 
Wat wel bijzonder was dat 2 ereleden van ons district Willy Smit en Freddy 
van der Velde gelijktijdig aanwezig waren, dat Willy als mede oprichter in 
1964 van Tropenpracht, en al vogels houd sinds 1954, nog steeds vogels 
inzend en dat er zo’n grote man rondloopt die altijd een biertje met me wil 
drinken. Al met al een bijzonder mooi evenement, het bezoeken zeker 
waard al was het alleen maar om de lekkere gehaktballen.  Jan Vriend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provinciale Kampioenschappen van Drenthe 
 
Op 12, 13 en 14 december was er de 
mogelijkheid om met je vogels Drents 
kampioen te worden en zo het district 
Bondskruis te winnen in de vorm van de kaart 
van Nederland, 140 liefhebbers hadden 
samen 1091 vogels ingebracht om deze door 
deskundige keurmeesters te laten beoordelen. Deze show vond plaats in 
hotel ”Onder de Linden” in Roden en werd voor de 2e keer deze eeuw 
georganiseerd door de plaatselijke vogelclub “De Vogelvriend” en volgens 
het voorwoord van de voorzitter liep alles op rolletjes en dat doet mij 
deugd. Maar wat wil je als je jaren achtereen een nationale show hebt 
georganiseerd, dan is een district show toch peanuts?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdagmiddag met John Gebben en Albert Boerma naar de 
opening geweest, er was een prima opkomst, maar als je zo om je heen 
kijkt slaat de vergrijzing aardig toe. De opening om 15.00 uur is natuurlijk 
voor de werkende mens en schooljeugd geen ideaal tijdstip.  
Het aangeboden kopje koffie met cake smaakte prima en de opening ging 
lekker vlot al waande je even in de bergen maar dat bleek de echo te zijn 
van de geluid installatie, zodat niemand in de gaten had dat voorzitter 
Oeds Bijlsma voor de 2e keer met zijn toespraak was begonnen.  



Na de mooie woorden en bedankjes aan diegene die deze show weer tot 
een succes hebben gemaakt, was het woord aan district voorzitter 
Jantinus Mulder. Hij drukte ons nogmaals op het hart vooral de positieflijst 
in te vullen als dit nog niet was gedaan. Ook was er een gele kaart 
ontworpen, als men de kooien niet op orde had zou deze kaart worden 
uitgereikt. Gelukkig is er geen kaart uitgereikt, zou ook niet leuk zijn 
geweest voor de organisatie, want als artikel 9 en 13 van het TT 
regelement wordt gehandhaafd kan dit niet voorkomen (vuile en 
afwijkende kooien worden immers geweigerd). Na de verloting van 4 
zakken voer onder de inzenders werd de zaal vrijgegeven en kon de 
catalogus en de keurbriefjes worden opgehaald. Dit vind ik altijd een leuk 
moment inzenders staan te popelen op om ze in ontvangst te nemen en 
gaan dan weer ergens rustig zitten om ze te in te zien.  
Was toch wel benieuwd hoe de 6 inzenders van “Vogelweelde” het 
hadden gedaan, hier onder de resultaten: 
Amber Gebben  Rood mozaïek type 2   enk. Bondskruis. Jeugd.  91 punten 
  “        “                 Rood schimmel witte pennen enk.   Goud.    90 punten  
Jan Vriend           Wit stel.                    Bondskruis      188 punten 
  “        “                 Wit dominant enk.                              Zilver.    93 punten  
  “        “                 Wit enk.                                 Bondskruis.      93+ punten  
  “        “                 Geel schimmel enk.                Zilver.    92 punten  
Poul Koster          Geel mozaïek type 1 stel.        Goud.  183 punten  
    “       “                Geel mozaïek type 1 enk.                      Goud.   91 punten  
John Gebben       Zwart rood intensief stam.   Bondskruis.      370 punten 
    “          “             Zwart rood intensief enk.                     Goud.    91 punten 
    “          “             Zwart rood mozaïek type 2 enk.          Goud. 91+punten  
    “          “             Zwart rood mozaïek type 2 enk.       Zilver    91  punten 
Poul Koster          Bruinopaal geel mozaïek type 1 stel    Goud.  183 punten  
    “       “                Zwartkobalt geel mozaïek type 2 enk.  Goud.    91 punten 
Jan Vriend            Duitsekuif Geel schimmel  stam.  Bondskruis.       364 pnt  
  “        “                 Duitsekuif Wit stel.                          Bondskruis.       183 pnt  
  “        “                 Duitsekuif Wit dominant enk.        Bondskruis.         92 pnt  
Teun Lok               Grasparkieten Grijsgroen stel.      Bondskruis.      183 pnt  
   “       “                 Grasparkiet Cinnamon kobaltblauw enk. Goud.     91+pnt  
   “       “                 Grasparkiet Lutino enk.                   Zilver.                 91+pnt  
Albert Boerma     Bergparkiet stel.                              Bondskruis       183 pnt. 
    “            “           Halsbandparkieten blauw pop stam. Bondskruis. 372 pnt  



Toch weer een leuk resultaat. Wat mijn eigen vogels betreft met name de 
witten was het op onze onderlinge show wat magertjes en op de 
Regioshow al een stuk beter, hier was het gewoon top, zo zie je maar weer 
dat je niet op de resultaten van 1 show mag afgaan. Mijn Geel schimmel 
had 3 punten meer als op de Regio en dat met de zelfde keurmeester vind 
ik wel veel verschil. De Duitse kuiven zijn vergleken bij de onderlinge er op 
vooruit gegaan en dat biedt toekomst perspectief voor de Bondsshow in 
Apeldoorn. Zaterdag de vogels nog eens bekeken en met mede 
liefhebbers van gedachten gewisseld over de aanwezige vogels, altijd een 
leuke bezigheid. De vereniging prijs kunnen we wel vergeten de 
achterstand is dusdanig groot dat er wel een wonder mag gebeuren om 
dit nog in te halen. Iedereen zal wel zijn reden hebben om niet mee te 
doen, maar met zo’n grote vereniging als “Vogelweelde” met meer dan 
160 leden en maar 6 inzenders hoeven we niet trots zijn. Waar het aan ligt 
weet ik niet. Een vogelshow is veel meer dan alleen een expositie van 
vogels. Hier worden liefhebbers verenigd. De volgende show is de 
Bondsshow in Apeldoorn de grootste vogelshow van Nederland en ik heb 
gehoord weer meer vogels dan vorig jaar. Ook enkele leden van 
“Vogelweelde” zullen acte de préséance geven en ik wens ze veel succes, 
de kwaliteit is er.      Jan Vriend 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 
 
Vr 7 maart opbouw van de vogelmarkt in 
  de Prins Bernhardhoeve. 
 
Za 8 maart Zaterdag Vogelmarkt te Zuidlaren 
 
11 maart Contactavond in “de Poele”.  Evaluatie vogelmarkt. 
 
 8 april  Algemene ledenvergadering    
  (Agenda jaarvergadering, achter in deze uitgave)! 
 
13 mei  Contact avond 
 
10 juni  Contactavond 
 

Onze contactavonden worden doorgaans altijd gehouden op de  
2de dinsdag van de maand. (behalve in de zomermaanden). 

In wijkcentrum “de Poele” aan de Groen van Prinstererstraat 1, 
 te Meppel (Haveltermade) Aanvang 20.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Kannibalisme?! 
 



Vijftien nieuwe vogelsoorten ontdekt! 
 
Wetenschappers hebben in de Amazone maar liefst vijftien nieuwe 
soorten vogels ontdekt. En als we de onderzoekers moeten geloven, zal 
het zeker niet bij deze vijftien exemplaren blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoekers van onder meer de universiteit van São Paolo en de 
Louisiana State University doken de afgelopen tijd het Amazonegebied in, 
op zoek naar nieuwe soorten. Door goed te luisteren naar de liedjes van 
vogels spoorden ze tal van onbekende exemplaren op. DNA-onderzoek 
toonde vervolgens aan dat het ook echt om onbekende soorten ging. 
Op dit moment kunnen de onderzoekers vijftien nieuwe soorten 
aanwijzen. Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. “Er zijn nog 
verscheidene soorten die we al wel bestudeerd, maar nog niet beschreven 
hebben, dus we kunnen de komende jaren zeker nog een twaalftal nieuwe 
soorten verwachten,” vertelt onderzoeker Cohn-Haft. 
De onderzoekers zijn natuurlijk blij met hun ontdekkingen, maar 
tegelijkertijd maken ze zich ook grote zorgen over de nieuwe soorten. Veel 
van de voorheen onbekende vogelsoorten werden ontdekt in of nabij 
gebieden waar volop bomen gekapt worden. Ook zijn de onderzoekers 
bang dat sommige vogelsoorten door toedoen van de ontbossing al 
uitsterven voordat we ze ontdekt hebben. “Dus we moeten voorzichtig 
zijn met de ontwikkeling van bepaalde gebieden, omdat er nog zoveel te 
ontdekken valt.” 
         Bron: Scientias.nl 



Vogelshow “Fauna” Hoogeveen 
 
Volièrevereniging ‘Fauna” hield van 28 t/m 30 
november haar onderlinge vogelshow 2013 in 
gebouw “de Haven” in Hoogeveen. Op deze show 

waren door 26 liefhebbers ruim 200 vogels ingezonden waarvan 58 
kanaries. In de vetstof groep mooie witte vogels met een mooi type.  

 
Geelintensieven leuke serie met als algemeen jeugdkampioen Lennie Vos 
met 91 punten. Kampioen vetstof senioren was Dhr. Benjamins met een 
Geel mozaïek type 1 met een pracht exemplaar, kreeg in mijn ogen terecht 
92 punten. Bij de andere mozaïeken enkele poppen met aanzet tot 
maskertje, maar wel mooi helder. De Rood intensieven waren slecht te 
beoordelen waren erg onrustig en hingen constant aan de tralies, waren 
volgens mij niet getraind. In de groep pigment vogels mooie serie opalen 
met mozaïek, en een 8 tal Bruin intensieven. Bert Hooijer werd met deze 
kleur algemeen stellen kampioen kanaries. De mooiste pigment vogel was 
een Agaatopaal geel mozaïek type 1 met 92 punten van Berend-Jan 
Moman, geen onbekende in onze vogelwereld. Algemeen kampioen 
postuur werd Dhr. Beugelink met Japan Hoso een houding ras in de vorm 
van een halve maan de staart net onder de zitstok uitkomend. De tropen 
vielen kwa aantal wat tegen al zat er een behoorlijke groep Zebravinken 
met als kampioen een Bleekrug grijs man met 92 pnt. van Dhr. Linthorst. 
De topper (om in vogeltermen te spreken) van de show was Joop Strijker 
met een fantastische groep Barmsijzen met 13 vogels 91.15 gemiddeld 



scoren is super. Een Kleine barmsijs wildkleur scoorde maar liefst 93 
punten won het Bondskruis, met een stel van dit spul werd Joop ook nog 
algemeen kampioen tropen. Kromsnavels zitten er bij “Fauna” altijd met 
een behoorlijk aantal en kwaliteit. Bij de kleine grasparkieten met een licht 
hemelsblauwe was het Dhr. Lichtendonk die met de eer ging strijken.  

 
Vooral de groep Lutino grasparkieten van Wim Scholing waren van hoog 
niveau, hij werd kampioen standaard grasparkieten met 93 punten. Bij de 
Agaporniden een soort die je niet zo vaak op shows ziet zijn de Agapornis 
Pullarius, 3 stuks van Alfred Echten op deze show. Geen gemakkelijke 
soort om mee te kweken. Citroenparkieten waren er ook, ze zitten vaak 
niet erg hoog in de punten op deze show goede vogels met 1 vogel van 92 
punten ingezonden door Dhr. Van Lenten wat een mooi resultaat is. Bij de 
wat grotere jongens mooie collectie met toch wel veel OK vogels.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was zelfs een Roodvleugel die aan “Planking” deed… 

Joop Strijker bij zijn vogels 



Er was zelfs een Roodvleugel die aan Planking deed, hij lag ook goed bij de 
keurmeester hij kreeg het respectabele aantal van 93 punten en werd 
algemeen kampioen OK.  En daar was Arie Spallink vast wel blij mee.  

 
Lukas Hogenkamp had de mooiste EK grote parkiet, zijn Halsbandparkiet 
bleekkop fallow donkergroen man was met 92 punten de beste. Een 
wetenswaardigheid, Halsbandparkieten komen momenteel in Nederland 
met duizenden in de grote steden voor en breiden zich nog steeds uit.  
Natuurlijk niet in de kleurslagen die je op de shows ziet. Na al deze 
kleurenpracht te hebben bekeken nog even gezellig nagezeten met de 
gastvrije mensen van de organisatie. Het was een leuke show met mooie 
vogels en met al die bekenden leek het wel één grote familie. 
        Jan Vriend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Vogelpest, de 
                                                                                                       nieuwe dreiging! 
 



Uit de krant! 
 
Zeldzaam zangvogeltje gespot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM – 19 JANUARI 2014 
In het Achterhoekse Netterden is een Bruine Klauwier gespot. Het is voor 
het eerst in zeer lange tijd dat het vogeltje in Nederland is 
waargenomen, mogelijk is het zelfs de eerste keer dat de vogel in ons 
land is gezien. 
 
De klauwier is een zangvogel die in een groot deel van Azië broedt en in 
zuidelijk China overwintert. De in onze streken zeer zeldzame vogel is zo'n 
20 cm lang en overwegend bruin van boven. De vogels leven vooral van 
insecten als sprinkhanen, kevers, vlinders, bijen en libellen. Maar ook 
muizen zijn een lekkernij voor de vogeltjes. 
Het dier trekt in Nederland de nodige belangstelling van vogelaars. 
Het beestje is al tientallen keren aangemeld op Waarneming.nl. 

 
 
 



De vogelshow  
van de NBvV          
 
Van 16 t/m 19 januari werden de Bondskampioenschappen NBvV 
gehouden en met 12.449 inzendingen weer 321 meer vogels dan vorig jaar 
en daarmee ruim de grootste vogelshow van Nederland. Steeds meer 
inzendingen hebben natuurlijk ook consequenties b.v. het keurbriefje 
mooi ontworpen met categorieën waar je per categorie punten kunt 
verdienen deze staan er nu voor niets dienend op, gewoon eind totaal en 
klaar is Kees.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat de NBvV digitaal zeer vooruit strevend is een goede zaak, dinsdag voor 
18.00 uur stonden de prijswinnaars al op de site zodat alle inzenders gelijk 
tijdig konden zien of ze een prijs gewonnen hadden, (of niet) en zijn zo 
niet meer afhankelijk van tijdstip postbezorging. En dat tante pos niet 
meer zo stipt is als enkele jaren terug zal menigeen wel al duidelijk zijn. 
Dat er bij “Vogelweelde” liefhebbers zijn met mooie vogels is al gebleken 
op de afgelopen shows. Ook nu werd er weer prima gepresteerd, met als 
hoogtepunt twee Nederlands kampioenen. Teun Lok met stam gras-
parkieten Grijsgroen. En Jan Vriend zelfs 2X met Duits kuif wit stel en Duits 
kuif enkeling. Donderdag met twee liefhebbers uit Beilen, Willy en Fokko 
naar de opening geweest. Omdat Willy het gas er flink ophield waren we 
ruim op tijd en konden we rustig zittend aan een tafeltje de catalogus door 
snuffelen. Maar het begon al snel druk te worden en om 10.45 was de 
hele hal vol en stond er nog een lange rij voor de kassa’s. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om even voor elf werden de deuren van de tentoonstelling zaal open 
gedaan en de stormloop naar de verkoop klasse was begonnen. Het is niet 
mijn ding maar het blijft een komisch tafereel. Mijn doel was zo veel 
mogelijk mooie kanaries te zien. Bij de witte kanaries aangekomen schrok 
ik toch wel even er zaten vogels met zwarte vleugel punten en staarten en 
die zaten allemaal in kunststofkooien, deze kooien bleken statisch te zijn 
en stof aan te trekken en de vogels kwamen met hun veren er mee in 
aanraking, deze stof lijkt mij niet bevorderlijk voor mens en dier en doet 
afbreuk aan de kleur van de vogels. Er zaten weer spier witte vogels en 
prachtige types. Wat mij opviel bij de gelen dat ze niet meer zo “warm” 
waren, de liefhebber hebben er blijkbaar toch rekening mee gehouden dat 
ze onder de lamp zouden keuren. Bij de vetstof mozaïeken maar liefst 52 
vogels minder dan vorig jaar het (onbegrijpelijke) besluit om ze bij de 
vetstof in te delen kan daar wel is debet aan zijn.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De punten toekenning bij de stellen Geel mozaïek vond ik erg opvallend er 
waren 13 stellen waarvan vier met 188 punten en twee met 187 punten, 
misschien een voorbode om de punten toekenning gelijk te trekken aan de 
C.O.M. Over het geheel wel mooie vogels al mochten sommigen van mij 
wat meer contrast tonen. Bij de Rood mozaïeken vond ik dit wat beter. Bij 
de roden alleen de prijswinnaars bekeken. De roodintensieven waren echt 
van top tot teen diep doorgekleurd. De Rood schimmels vogels met mooie 
types, maar volgens mij worden ze wat te intensief vooral op de borst. 



Over de melanine vogels kun je wel een hele pagina vullen, ik ga dit niet 
doen ten eerste kan ik het allemaal niet meer volgen, de één zegt ze 
moeten helderder de ander zegt ze moeten meer fond (grondkleur) laten 
zien en vooral over de agaten zijn de meningen erg verdeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Gebben deed ook weer goede zaken en won goud en brons met 
Zwart rood intensief. Wat ik leuke vogels vindt en die erg in trek zijn, zijn 
de kobalt kanaries, momenteel al in verschillende kleurslagen in gekweekt, 
in 2010 waren er 20 inzendingen nu ongeveer 250 en het einde is nog niet 
inzicht. Over aantallen gesproken, neem hoofdgroep 28 een 
postuurkanarie groep met bijna 700 vogels o.a. Fife fancy, om daar de drie 
kampioenen uit te halen lijkt mij geen gemakkelijke opgave alleen al bij de 
enkelingen waren er 16 gegadigden met 93 punten. Een Norwich bont 
ging met de eer strijken en kreeg er een plusje bij. Toen ik naar de Duitse 
kuiven liep kwam ik bij 3 vogels langs die me opvielen door hun gele kleur 
en zwarte vleugels en staart en dit kwam ditmaal niet door stof. Het waren 
London fancy ’s mooie vogeltjes en ik hoop ze nog is tegen te komen op 
een show in de buurt.  



De Duitse kuiven is een groep die steeds meer aanhangers krijgt en de 
kwaliteit wordt steeds beter al zaten er nog wel veel met gekrulde nek 
veertjes of gaatje in de nek bevedering maar dit is door selectie te 
verbeteren. Nog even de jeugd klasse bekeken waar Amber Gebben twee 
maal goud won in hoofdgroep 8 wat toch weer een mooi resultaat is.  
Normaal loop ik even vluchtig bij de parkieten langs maar dat was deze 
keer anders tjonge jonge wat heeft Teun Lok huisgehouden, de pre vut, 
begint nu al zijn vruchten af te werpen, hier onder zijn palmares en de 
andere prijswinnaars van “Vogelweelde”: 
 
  Teun Lok   Kleine grasparkiet  Spangle grvl geelm.h.blauw     Goud.    92 punten.  
      “       “    Grasparkiet stam Grijsgroen    Kampioen         370 punten.  
      “       “                    “        stel  Grijs                Zilver   187 punten. 
      “       “            “            enk Cinnamon donkergroen  Zilver  92 punten.  
  Amber Gebben Kanarie  enk   Rood sch.witte pennen      Goud     90 punten. 
        “             “                “        “   Rood mozaïek type 2   Goud    90 punten.  
  John Gebben               “        “   Zwart rood intensief       Goud 93 punten.  
      “          “                     “        “             “        “            “          Brons 92 punten.  
  Jan Vriend                    “    stel        Wit dominant                 Zilver   183 punten.  
    “        “                         “   enk             “          “                      Brons  91 punten.  
    “        “           Duitsekuif  stel       Wit              Kampioen.       187 punten.  
    “        “                  “              “       Geel schimmel            Goud   183 punten.  
    ‘         “                  “          enk        Wit                           Kampioen.     93 punten.  
    “         “                 “                “            “                              Brons 91 punten.  
 
Poul Koster en Johan van Voorn hadden wel hoge punten maar vielen net 
buiten de prijzen met hun vogels. Als ik zo terug kijk hebben de leden van 
“Vogelweelde” dit TT seizoen prima gepresteerd en als de kweek goed 

verloopt, kunnen 
we misschien 
volgend jaar in 
vereniging 
verband naar de 
wereldshow in 
Rosmalen gaan. 
 
 
        Jan Vriend. 

 



  Hoogeveense vogelmarkt 
 
Op zondag 2 februari was wegens enorm succes weer de grote vogelmarkt 
van vogelvereniging “Fauna” uit Hoogeveen, wederom op de toplocatie 
aan de Terpweg 1. Ik ben met Roelof Doorn deze markt namens 
“Vogelweelde” wezen bezoeken. We kwamen om 09.30 de parkeerplaats 
op rijden waar we door zeer capabele parkeerregelaars naar een plekje 
werden gedelegeerd, ik weet niet waar ze de opleiding hebben genoten 
maar ze bleven in deze gestrestste situatie uiterst kalm en vooral 
vriendelijk, al met al een leuke binnenkomer. Na bij de ingang nog enkele 
rokende mede liefhebbers te hebben gegroet kwamen we in 1 van de 
tennishallen waar de markt werd gehouden de hal was behoorlijk gevuld 
en men had enkele zitjes in het midden gemaakt. Een pluspunt was dat de 
catering binnen handbereik was. Rondom stonden de standhouders en er 
waren opkopers aanwezig. Er was een ruime variatie aan parkieten het 
aantal kanaries was matig en in zo’n prima verwarmde hal zou je ook meer 
tropen verwachten. Wat wel leuk was dat ik bij een aantal kooien langs 
kwam met witten en geel mozaïeken en ik dacht dit spul ken ik, vroeg aan 
de eigenaresse waar ze de vogels weg hadden en ze antwoorde ‘wej aalt 
ze altied bej Boers ut Rune. Ik zei ‘mooie strakke veugels die woj wel 
kwiet’. En je kon geen rij doorlopen of je kwam wel een bekende tegen om 
even bij te kletsen. 
Ook een behoorlijk 
aantal leden van 
“Vogelweelde” 
waren aanwezig en 
er was weer geflyerd 
voor onze markt. 
Tegen 11.30 uur 
begon de hal alweer 
langzaam leeg te 
lopen, en besloten 
wij om nog even naar de kantine te gaan. Mooi bij het raam zittend 
konden we alles prachtig overzien ,de koffie was prima, maar het bier 
smaakte naar kokosnoot ,nog even gezellig geouwehoerd met de 
Hoogeveners . Om 12.30 zijn we weer op huis aan getuft, weer een 
morgen goed besteed.      Jan Vriend. 



“Op de koffie” bij Arend en Marry Boers 
 
Begin deze maand werd ik op zaterdagmorgen om 10.00 uur in Ruinen 
verwacht. Dit nadat ik al enkele maanden daarvoor al eens een gepolst 
had of ik de hobby van Arend in beeld mocht brengen voor ons clubblad. 
Precies om 10 uur reed ik “over de Waand” op, zoekend naar nummer 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar stond Arend me al op te wachten in zijn blauwe stofjas.  
Zullen we eerst maar een bakkie doen? Zittend aan de tafel met het zicht 
op de achtertuin was begonnen de verhalen los te komen. Arend ging al 
vroeg met vogels beginnen. Met z’n vader ging hij een volière kopen bij 
een kennis van zijn vader die een andere grotere volière ging bouwen. De 
koop werd snel gesloten en zo begon de vogelhobby van een nu bekend 
staand super kanarie kweker! Geboren op 12 augustus 1952 in de Wijk. Als 
afgestudeerd automonteur ging  Arend van de LTS. Hiermee deed hij 
niets! Hij wilde wat anders! Slager worden! Dus ging hij naar de 
slagersvakschool in Utrecht. Hij zou 15 jaar zijn slagersvak gaan uitoefenen 
naast het runnen van een supermarkt. In Rozendaal kreeg Arend voor zijn 
dienstplicht  een opleiding om uitgezonden te worden naar Suriname, dit 
is door familie omstandigheden niet doorgegaan. Deze verplichting heeft 
Arend in de “Johan van Kornputkazerene” in Steenwijk vol gemaakt! 



In 1972 trouwde Arend met z’n Marry en kregen twee zonen. Inmiddels 
hebben ze vier kleinkinderen. 30 jaren hebben zij in Assen een super 
gerund. De laatst was een “Golf” supermarkt. Deze  “Golf”markt werd 
verkocht aan Poiesz. 
Vervolgens is Arend in 
dienst gekomen bij deze 
supermarkt. Nu drie jaar in 
Staphorst, waar hij de 
scepter hanteert in de 
afdeling slagerij. 
Bij velen staat Arend 
bekend als kweker en 
leverancier van top-
kanaries, pracht-vogels. 
Een adres die vele 
liefhebbers weten te vinden in Ruinen! Vele mutaties zijn door hem 
gekweekt maar nu kweekt hij alleen de nog met geel en witte kanaries. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het grote vogel onderkomen, buiten volière en kweekruimte. 
De ruime onderkomen van de vogels staat achter in de tuin, speciaal 
opgezet voor het kweken van zijn vogels. Voorzien van zonnepanelen voor 
het opwekken voor de energie van zijn vogelverblijven. Zelfs wordt er door 
middel van tijdschakelaar vers water voorzien ui een eigen bron die onder 
de tuin opgepompt wordt. Dit water wordt ook thuis gebruikt voor het 
douchen en wassen. Het water is puur en heerlijk zacht. Natuurlijk wordt 
er ook geleverd door de Waterleidingmaatschappij maar deze levert nooit 
meer dan 20 kub! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer de eieren gelegd zijn worden deze vervangen door een kalkei. 
Als de laatste ei gelegd is worden ze allemaal terug gelegd en kan het 
broeden beginnen. De vogels komen allen op dezelfde dag uit en zijn dus 
even groot. Als ze uitvliegen worden ze in een kooitje tegen de broedkooi 
geplaatst. De ouders voeden de jongen door de tralies zodat ze de jonge 
vogels niet kunnen beschadigen door het pikken van hun veren. Als ze zo’n 
30 dagen oud zijn verhuizen ze naar de volière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze kweekruimte zijn er momenteel volop jonge vogels 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De buiten volière ’s winters afgeschermd door kunststof schermen. Achter 
zie je het ronde invlieggat naar het nachtverblijf, zie foto hieronder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloedluis wordt door Arend op eigen wijze besteden. Op de gladde tegels 
achter de plastic zitstokjes smeert Arend groene zeep! De bloedluis blijft 
daar plakken en sterft ook daar. Onder de lange zitstok heeft Arend een 
plastic pijpje waar golfpapier ingerold zit, hierin kruipt de bloedluis, zo 
heeft Arend controle of dat ook het geval is. De nesten met jonge vogels 
worden naar 30 dagen vernieuwd en het basisnest wordt in de magnetron 
verhit waardoor ook daar het bloedluisvrij is!  Arend en Marry, bedankt 
voor de gastvrijheid!                       Groetjes, Henk Kikkert 

Plastic buis met ingerold golfpapier 



Vogel maakt rivaal gek door te fluisteren 
 
Zachte, complexe liedjes van mannelijke grijze junco’s hebben een 
opvallende uitwerking op rivalen: ze worden er gek van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetenschappers lieten mannelijke grijze junco’s verschillende opnames 
horen. Sommige opnames lieten een mannetje horen dat luidkeels zong. 
Andere weer een mannetje dat hele zachte en complexe liedjes zong en 
dus eigenlijk ‘fluisterde’.  
De reacties verschilden sterk. Mannetjes die het fluisteren te horen 
kregen, reageerden daarop feller. Ze gingen direct op zoek naar het 
mannetje dat zo aan het fluisteren was. Het luidkeelse gezang 
daarentegen werd vaak genegeerd, zo is in het blad “The American 
Naturalist” te lezen. 
De onderzoekers denken wel te 
verklaren waarom rivalen gek 
worden als ze de ander horen 
fluisteren. Het zachte gezang wordt 
vaak gezongen om vrouwtjes te 
versieren. Als een ander mannetje 
dat gefluister hoort, denkt hij dat 
iemand anders probeert zijn dame 
te versieren.  
En dat werkt gekmakend. 
  Bron: Scientias.nl 

http://www.asnamnat.org/node/144
http://www.asnamnat.org/node/144
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Dark_Eyed_Junco_005.jpg�


Agenda jaarvergadering 8 april 2014 
 
1:    Opening door voorzitter: 
 
2:    Ingekomen stukken: 
 
3:    Notulen jaarvergadering 2013 : 
 
4:    Jaarverslag   secretaris : 
 
5:    Verslag kascommissie:  
 
6:    Verkiezen kascommissie    Jans Bijker  → aftredend  
                                                        Klaas Koobs  → 1ste  keer 
                                                        Frans Furda     → reserve 
 
7:     Kasverslag penningmeester   uitdelen : 
 
8:    Pauze 
 
9:    Behandelen kasverslag: 
 
10:  Bestuursverkiezing: 
Aftredend         → Teun Lok:   → herkiesbaar 
Aftredend    → Roelof Doorn      → herkiesbaar 
Kandidaat bestuurslid    Frans  Furda             
 
11:    Bestuursvoorstellen: 
 a: Verhogen administratie kosten 
 b: Clubblad digitaal 
 c: Wijziging kuubskooien (TT) 
 d: Reisje naar de 
     wereldtentoonstelling 
     in Rosmalen 2015 
 
12:   Rondvraag: 
 


