
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van de voorzitter 
 
Op dit moment zijn de tentoonstellingen in volle gang. 
Net onze eigen onderlinge tentoonstelling achter  
de rug waar bedroevend weinig  
inzenders de moeite hebben 
genomen om vogels in te sturen. 
We hadden 22 inzenders en 
we hebben 140 leden. 
Dus er zijn 118 leden die niet 
hebben ingezonden jammer!!! 
 
Ik zou van degene die niet insturen weleens een mailtje willen hebben met 
de reden waarom ze niet insturen. Alle leden zijn verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van onze vereniging. Wel erg positief was het dat er 
toch weer enkele nieuwe inzenders bij zijn gekomen. 
 
De eerste week van december wordt de regiotentoonstelling in 
Vollenhove gehouden.  Enkele van onze leden laten daar ook hun mooiste 
vogels zien. Vorig jaar misten we op een haar na de regiobokaal, misschien 
lukt het ons dit jaar wel. 

In 2017 mogen we zelf de regio-
tentoonstelling organiseren en dat is 
voor de medewerkers en de t.t. 
commissie wel weer een uitdaging, 
omdat er dan meer vogels zijn. 
 
De district tentoonstelling wordt dit jaar 
voor de laatste keer in Roden gehouden. 
 
Het jaar schiet al mooi op en vanaf deze 

plaats wil ik iedereen 
prettige feestdagen wensen en een 

voorspoedig 2017. 
 

    Teun Lok 



Vogelshow studieclub O.V.O. 
 
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober werd weer de C.O.M. show van 
studieclub O.V.O. (Onder Vrienden Opgericht) gehouden dit keer op de 
nieuwe locatie “Partycentrum De Nieuwe Bierton” in Zwolle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiervoor is gekozen om de mogelijk van groei te behouden. Helaas was er 
dit jaar geen groei maar een terugslag van ruim 150 vogels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In zijn voorwoord schreef de voorzitter dat hier aanwijsbare redenen voor 
waren, wat die zijn is mij onduidelijk er waren zelfs 2 inzenders meer dan 
vorig jaar.  
Ik denk dat show nog te vroeg is voor de sommige kwekers, vooral als je 
wat later kweekt. Ik denk vogels laatste en voorlaatste broed jaar en 
eventueel stellen vragen (vraagprogramma NBvV) dan hebben ook de wat 
kleinere kwekers wat meer mogelijkheden. Op woensdag avond samen 
met Arend de vogels ingebracht het was wel even zoeken naar de locatie, 
maar het navigatie systeem bracht ons op een soort landweggetje en bij 
een poort gaf deze aan dat we de bestemming hadden bereikt, in een 



overdekt gedeelte konden we de vogels lossen en hier achter was een 
grote parkeerplaats. Het inbrengen verliep prima en na een bakkie leut 
werd de terugreis aangevangen, dit was wel een wat andere route dan de 
heenreis maar alras zaten we weer op de A28. Zaterdagmorgen met Arend 
weer op Zwolle aan getuft om de show te bezoeken en de vogels weer op 
halen. Deze hoek van Zwolle zag er nu bij daglicht heel anders uit, ik zag 
zelfs een vliegtuigmotor staan aan de pilotenlaan. De poort weer door, en 

de auto geparkeerd op de ruime 
parkeerplaats. Keurbriefjes en 
catalogus ingenomen en ingezien wat 
het behaalde resultaat was. Dit was 
over het geheel niet slecht maar met 
91 punten breek je geen potten. 
Samen met Arend de vogels bekeken 
en als kanarieboeren kun je hier je hart 
ophalen met 677 ingezonden 
kleurkanaries in ruim 130 kleurslagen. 
Ik volg ook een beetje de discussie 
over de helderheid bij de kleurkanaries 
Dhr. Schilder had dit opgelost door een 
stam agaat rood intensief in te zenden 
met heldere kleur en een stam met 

een wat diepere kleur, de heldere stam won overtuigend op deze show 
met zes punten verschil. De mooiste kleurkanarie was net als vorig jaar 
een pigment vogel, dit jaar een Agaat topaas wit recessief van 95 punten 
van Dhr. Reins, die verder met zijn topazen de hele boel oprolde en zo 
ruim het klassement won van 8 beste vogels dit met 742 punten. Bij de 
postuurvogels een mooie variatie alleen jammer dat er geen Duitse kuiven 
waren. Een Scotch fancy van Dhr. Stoelwinder was met 95 punten de 
mooiste.  
Na deze rondgang nog wat met bekende mede inzenders van gedachten 
gewisseld aan een bierton, onder het genot van zo’n heerlijke en heldere 
goudgele rakker. Het uitgeven van de showvogels ging op volgorde wie het 
verst weg woont is het eerst aan de beurt, dit liep voortreffelijk. Al met al 
een mooie en goed geregelde show, voor ons wel wat vroeg in het TT-
seizoen, maar we zouden anders toch gaan kijken en dan kun je net zo 
goed een paar vogeltjes insturen.     
        Jan Vriend. 



District nieuws. 
 
Op dinsdag 11 oktober naar de najaarsvergadering van het district 
Drenthe in Beilen geweest samen met Teun.  
De jeugddag in Ureterp gaat door te weinig animo niet door, er hadden 
zich maar zes jeugdigen opgegeven waarvan twee die lid waren van de 
NBvV. Wel is er de nog mogelijkheid voor ieder om op 29 oktober de 
papegaaien opvang in Erica te bezoeken. De district TT wordt dit jaar nog 
door vogelvereniging de “De Vogelvriend” uit Roden georganiseerd de 
volgende 10 jaar zal dit door een stichting worden georganiseerd ontstaan 
uit 9 afdelingen uit de gemeente Emmen. De locatie is Sportlandgoed 
Zwartemeer. Voorzitter Jantinus Mulder had al aangegeven uit het district 
bestuur te treden en gelukkig is er een vervanger gevonden al moet dit 
nog via de officiële weg, er was één probleempje dat de kandidaat pas in 
2018 beschikbaar is, daarom heeft Jantinus besloten er nog 1 jaar aan vast 
te plakken. De beoogde kandidaat is Mathijs Slagter uit Roden, die al vanaf 
zijn 12e jaar vogels houdt en inmiddels keurmeester is bij NBvV 
momenteel bekleed hij een bestuursfunctie bij “De Vogelvriend” uit 
Roden. Dhr. Slagter gaf tevens uitleg over de te houden district show en 
hoopte op veel inzendingen en melde dat het de bedoeling was dat Roden 
weer een nationale zou gaan organiseren. Dhr. Stuiver had nog een 
voorstel betreffende royement leden met contributie schuld het blijkt dat 
deze wanbetalers zo weer lid kunnen worden bij een andere club, hij zou 
graag zien dat de NBvV dit niet meer toeliet, hier was enige discussie over, 
is het een zaak van het district de NBvV of de afdeling. De voorzitter zal bij 
de bond informeren wat er mogelijk is. De TT aanvragen 2017 werden 
uitgedeeld wat inhoud dat “Vogelweelde” de regioshow in 2017 nu 
officieel mag organiseren. De prijsverdeling het Nederlandse 
kampioenschap en de district tentoonstelling wordt weer aangepast 
evenals het vraagprogramma dit zal uitgelegd worden in “Onze vogels” 
van oktober. Een belangrijk punt is de invulling van de locatie Nederlands 
kampioenschap, nu de Americahal in Apeldoorn wordt gesloopt. Zwolle 
hoorde ik was ook in beeld. De rayonverdeling district bestuurders zal nog 
wat aangepast worden hier zullen de secretarissen van de afdelingen 
bericht van krijgen. De bestuurder die momenteel Meppel in zijn 
portefeuille heeft is Jelle Boorsma uit Assen.    
        Jan Vriend.  



Verslag vogelmarkt 22 oktober jl.  
 
Op 22 oktober hebben we alweer onze 5e markt in de TT 
hall in Assen gehouden.  
De opbouw op vrijdag liep als vanouds weer gesmeerd. We waren 
halverwege de middag al klaar en het opbouwen is duidelijk een routine 
geworden. Een aantal standhouders bouwt op vrijdag de stand al op en wij 
waren eerder klaar dan hen. Het is altijd weer fijn te zien dat we ook op 
vrijdag zoveel vrijwilligers hebben. Dit keer ook weer een paar nieuwe 
gezichten, waarvoor onze dank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De markt op zaterdag verliep erg goed. Ook hier weer merkbaar dat we 
het al vaker gedaan hebben. De handel was vlot binnen en de meeste 
tafels waren bezet. Slechts 2 rijen (na het verenigingsgedeelte) bleven 
leeg. Dit is een punt van aandacht voor de volgende markt, we gaan de 
indeling iets aanpassen. Door het verenigingsdeel meer naar het begin van 
de hal te schuiven, ontstaat minder het beeld dat het na de verenigingen 
voorbij is.  
Bij de inschrijvingen merk ik iedere markt dat we bekender worden in 
Duitsland. Nu toch weer 5 tot 10 nieuwe reserveringen uit Duitsland. Soms 
komen die eenmalig, maar meerdere komen dan ook later weer terug. 
Ook met het bezoek lijkt dat het geval te zijn.  



Daar waar we door de vergrijzing in Nederland langzaam wat publiek 
verliezen, komt dat er vanuit Duitsland bij. Ook het aantal Belgen lijkt na 
de snelle daling na onze verhuizing uit Meppel, gestabiliseerd te zijn en 
daalt niet verder. Ik heb zelfs het gevoel dat daar weer wat groei zit. Voor 
kwaliteit wil men dus wel rijden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toestroom van publiek ging wat meer geleidelijk dan anders en dat was 
wel fijn. Meestal hebben we “de meute” na een half uur binnen en dan 
druppelt het door. Nu liep het langer door en was er ook na 12.00 uur nog 
genoeg te doen in de hal. Dat is helemaal positief, zo blijft het ook langer 
interessant om te komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ons contract met de TT 
Hall is nu afgelopen, maar 
we hebben een goed 
gesprek gehad over een 
verlenging. We gaan er 
vanuit dat we eruit komen 
om nog 3 jaar door te gaan. 
Zodra dat definitief rond is, 
laten we dat weten. Wat 
ons betreft is de TT Hall 
een perfecte plaats voor 
ons en zij zijn ook bijzonder 
blij met Vogelweelde.  
Kortom, geen reden om op 
zoek te gaan naar wat anders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wil afsluiten met het bedanken van alle vrijwilligers. Op vrijdag toch 
weer een man of 25 en op zaterdag ruim 50 man. 
Fantastisch dat we dat iedere keer maar weer voor elkaar krijgen, daar is 
menige vereniging jaloers op.   
 
   Groet, Namens de marktcommissie, Alwin Smit  



 
 
Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de 
afdeling mocht de vogelkring ”Steenwijk en 
omgeving” het kampioenschap van Steenwijker-
land 2016 organiseren. Als ik kan, bezoek ik zeker 
hun show. Altijd benieuwd hoe de “Meppelers” 
het gedaan hebben. Op zaterdag kon ik het mooi 
wachten en dus naar Steenwijk getogen, eerst 
nog in Havelte bij Appie H wat kratjes bier 
ingeslagen wat in de aanbieding was, en zo werden de benzine kosten 
weer ruim gecompenseerd. Had beter op de terugweg kunnen winkelen, 
met al die hobbels in de weg leek ik wel een melkboer die aan het venten 
was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Steenwijk reed ik natuurlijk weer verkeerd en zat ik in één van de lanen 
van het koninklijk huis, een behulpzame schilder liet mij op zijn navigatie 
apparatuur de route zien en toen was het een fluitje van een cent, al vindt 
ik het bord verboden in te rijden in de bocht wel verwarrend. Aan de 
stamtafel in het TT gebouw zaten een paar bekende kanarieboeren (Sjaan 
en Louis)die me hartelijk ontvingen. De entree was gratis, een catalogus 
gekocht en met deze informatie de 325 vogels gaan bekijken.  

Kampioenschap van Steenwijkerland 2016 



Bij het binnenkomen viel ik direct met de neus in de boter een mooie serie 
witten (In Steenwijk sneeuwvogels genoemd) met aan 1 kooi een rozet die 
de helft van de kooi bestreek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierin zat mooiste kleurkanarie van de show die met 93 punten tevens het 
bondskruis won, en als ere prijs voor de eigenaar Louis van Looij een 
voetreis naar Rome voor 2 personen verdiende. Louis gefeliciteerd. Op 
deze show niet veel gelen en niet 1 die er uitsprong. Dan de geel 
mozaïeken, wat ik nog steeds een mooie kleur vindt hier 4 vogels van Poul 
Koster, op het oog het geel iets teveel doorlopen in pennen en staart het 
licht was niet optimaal om te kijken na de andere kenmerken. Poul won in 
deze klasse goud en een BM met een geel mozaïek type 1 met 91 pnt. Bij 
de vol pigment kanaries al vogels met de brede bestreping  Sjaan de Weert 
zijn zwart gelen intensieve stel werd met 185 punten stellen kampioen. De 
vogels van Bertus Tiemes vielen mij wat tegen, Bertus die hier ook wel is 
op de hoogste trede heeft gestaan kan ze zeker beter brengen. Isabel 
gelen een mooi aantal jammer de meesten niet helder genoeg (te warm) 
en wat te zware bestreping wel mooi type. Iemand die de opalen met 
mozaïek factor goed kan brengen is Poul Koster ook nu weer goud met 
een topper Bruinopaal geel mozaïek type 1 met 92 punten.  



De Zwart kobalt rood intensief van Jannes Lok had van mij een puntje 
meer mogen hebben. De postuurkanaries vielen met 4 soorten wat tegen, 
maar om een mooie groep lizards te brengen, wat niet de makkelijkste 
postuurvogel is vindt ik klasse. Een lizard geel schimmel zonder cap van R 
Veen werd met 93 punten kampioen. Bij de tropen vooral de standaard 
vogels niet al te hoge punten, wel een prachtige groep rijstvogels. A de 
Rond werd kampioen met een witte zwartoog van 93 punten. Om met een 
Mexicaanse roodmus te scoren valt zeker niet mee Cor van Elven behaalde 
met een pop goud ze kreeg 92 punten. Zo lelijk de twee baardmannetjes 
op tv zijn zo mooi waren ze op deze show een mooie groep in goede 
conditie en uitstekende punten. Wat opviel is dat de hoofdgroep grote 
parkieten begint met de kleine kleurgrasparkieten misschien ook wel 
logisch omdat volgens de keurmeester ze aan de grote kant waren, wel zat 
er een Dijk van een vogel tussen met 92 punten, het is wel een groep die 
nog steeds in opmars is. De standaard grasparkieten waren op deze show 
prima vertegenwoordigd met goede kwaliteit en variatie J Buitenhuis had 
zelfs de mooiste vogel van de show(wauw vogel) het was een grijsvleugel 
grijs grasparkiet van maar liefst 94 punten en mag zo doende met Louis 
mee. Teun Lok had niet de mooiste grasparkiet maar wel de leukste 
volgens de keurmeester en dat is natuurlijk ook iets om te vieren. Dan de 

agaporniden, een stel 
nigrigenus groen haalde 
maar liefst 189 punten 
waar de eigenaresse 
R.Grit-Bakker zeker blij 
mee zal zijn.  
Teun deed het ook niet 
slecht en werd kampioen 
vogelkring met Agapornis 
roseicolli groen van 93 
punten. Nog even bij de 
Frontalis chiripepe’s 
gekeken die net iets 

mooier waren dan de Molinae hypoxantha het was een strijd van Mato 
Grosso tegen de Azara’s.  
De tentoongestelde duiven hadden helaas geen TT conditie wat jammer is.  
Nog even wat nagezeten met de mannen aan de stamtafel en weer 
rammelend op huis aan gereden.            Jan Vriend. 



Geachte leden van Vogelweelde, 
 
Ook voor het jaar 2017 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 2017 en het kweeknummer! 
 
Uw contributie moet vóór 1 januari 2017 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 21 december 2016 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 
 

  T.T. Steenwijkerwold 
 

Op donderdag 25 november naar de opening geweest samen met Co. 
Altijd gezellig in het bruine café Hotel Gelderingen. De voorzitter Martin Plat 
hielde zijn openingsspeech en reikte de prijzen uit. 
Toen was het tijd voor de huldiging van Jan Vink die de speld van 40 jaar lid bij de 
club en N.B.v.V. uitgereikt kreeg. Na alle plichtplegingen gingen we naar de 
vogels. Gezellige zaal met prima vogels. Een grote verscheidenheid aan vogels,  
kanaries in wat mindere mate maar de tropen waren zeer goed  vertegenwoor-
digd. En dan de kromsnavels, geweldig wat een aantal kleurgrasparkieten in heel 
veel verschillende kleuren en in prima conditie. 
De standaardparkieten waren ook goed vertegenwoordigd alleen hadden deze 
toch ook te veel rui. Er waren ook grote parkieten in veel kleuren en maten. 
Willem de Rijke had weer een paar vluchtjes met grote parkieten gevuld 
waaronder een naaktoogkaketoe. 
Nog even meegedaan aan het rad van fortuin waar vleesprijzen te winnen waren. 
En met een pakje speklappen onder de arm zijn we weer huiswaarts gekeerd. 
Al met al een leuke gezellige show. 
        Teun Lok 



De keuringsdag van de onderlinge tt 
 
Woensdagmorgen 16 november was er de vogelkeuring van onze onder-
linge tentoonstelling in het dorpshuis “Buddingehof” te Ruinerwold.  
Ik was nog nooit bij zo’n keuring geweest en wilde daar wel eens kijken. 
Dus even een telefoontje naar de voorzitter of ik daar ook wel bij 
aanwezig mag zijn! Tuurlijk! Was het antwoord, je bent van harte welkom! 
Dus ik die morgen vroeg uit de veren! Om ongeveer 08:15 liep ik het 
gebouw in en trof in de kantine veel leden aan die de vogels zouden 
voordragen aan de keurmeesters. Veel van hen doen dit al jaren! Zoals bij 
de meesten van hen zijn het allemaal inzenders van de vogels. Niet bij stil 
gestaan dat er zoveel vrijwilligers hier aan mee zouden werken! Allemaal 
aan de bar in afwachting van de laatst binnenkomende  keurmeester en 
genieten van een heerlijk kop koffie met eventueel een lekker broodje! 
Het was direct al een heerlijk ontspannen sfeertje met een gezellig 
praatje, niet alleen over vogels! Rond 09:00 uur namen de heren 
keurmeester hun plaats in achter de tafels die voor hen waren opgebouwd 
met goede dubbele tl verlichting boven de te beoordeelde vogels! 
Het beoordelen kon beginnen! Zodra de eerste keurbriefjes klaar waren 
en de gekeurde vogels van tafelwaren gehaald bezorgde onze voorzitter 
deze briefjes bij het “crisisteam”, Jan Vriend en John Gebben voerden de 
uitslagen in via een programma waarvan later makkelijk een uitdraai van 
gemaakt kon worden, met de uitslagen van deelnemers  in de catalogus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om half één werd er een voortreffelijke lunch voorgeschoteld.  
Je kon kiezen uit boerenkool, zuurkool en hutspot met worst!  
Dat werd goed gewaardeerd door medewerkers en keurmeesters! 



 
 
 
 
 
 
 
Keurmeester Harrie Geersing  Keurmeester Piet van der Tuin  

 
 ← Keurmeester Mathijs 
Slagter in conclaaf met de 
heren Jan Vriend en John 
Gebben. 

Begin van de middag moesten er nog enkele 
vogels gekeurd worden.   
Even voor 15:00 uur ben ik naar huis gegaan 
om de gemaakte foto’s op mijn computer te 
zetten en de camera leeg te maken voor de  
volgende dag, de opening van de show! 
Keurmeester Piet van der Tuin was net naar 
huis vertrokken, en dus liet ik  al mijn club-
genoten ook maar in de steek! Een leuke, maar vooral ook een leerzame 

dag! Ik heb toch meer 
inzicht gekregen van de 
vele werkzaamheden die 
deze fanatieke vereni-
gingsmensen. 
 
Heren, bedankt dat ik er 
ook een keer bij mocht 
zijn! 
          Henk Kikkert 

Edwin Bosch (aspirant 
keurmeester) en  
Mathijs Slagter 



Onderlinge vogelshow “Vogelweelde” 
 
Van 17 t/m 19 november werd weer de onderlinge tentoonstelling van “ 
Vogelweelde” Meppel e.o. gehouden in dorpshuis de Buddingehof in 
Ruinerwold. Er waren 214 vogels ingezonden die werden beoordeelt door 
3 keurmeesters van de NBvV. 

Kanarie keurmeester Piet van 
der Tuin vond de lipochroom 
vogels top, de melanine 
vogels konden nog wat 
verbeterd worden, met name 
de bestreping kon zwarter. Hij 
had een mooie keurdag gehad 
tussen de liefhebbers die de 
vereniging dragen……houden 
zo! stond in zijn verslag. De 

keurmeester van de tropen en overige vogels Harrie Geersing was 
eveneens te spreken en heeft mooie vogels gezien al kon de conditie van 
sommige vogels beter, sproeien en badwater doen wonderen.  
Hij vond het jammer dat de 
Mexicaanse roodmus man niet met 
kleurstof was opgevoerd dat koste 
punten. Hij vond het een geslaagde dag 
en een gezellige keuring en komt graag 
is weer. Keurmeester van de 
kromsnavels Mathijs Slagter begon zijn 
verslag met prachtige verscheidenheid 
aan parkieten en dit was dus een 
mooie gelegenheid voor aspirant 
keurmeester Edwin Bosch om de 
kneepjes van het keuren te verfijnen. 
Ook bij de kromsnavels kon de TT 
conditie wat beter al stak de blauwe 
halsband-parkiet (man) er met kop en 
schouders boven uit, gevolgd door een 
roodvoorhoofd kakariki , de agaporn-
iden waren conditioneel top.  

Piet van der Tuin 



Hij vond het een gezellige en in goede sfeer verlopen keuring.  Dit kan ik 
onderstrepen, eigenlijk was het voor ons als organisatie een makkie, dus 
leden bedankt. Op de opening donderdagavond waren de meeste 
inzenders aanwezig, in spanning wat hun vogels hadden gedaan. Ook 
enkele zusterverenigingen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hoogst gewaardeerde vogel van elke EK groep zijn: Jeugdkampioene 
met elegant groene man van Demi van Voorn met 90 punten.  
Kanaries vetstof: Jan Vriend met wit van 93 punten.  
Kanaries pigment: Bertus Tiemes zwartrood mozaïek type 2 van 91 
punten.  
Kanaries vorm en postuur: B.A.Sloots lizard geelschimmel met cap 92 pnt. 
Tropen: Albert Nijenhuis met kleine Cubavink van 93 punten. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleurgrasparkieten: Alwin Smit met kleur groen 89 punten.  
Standaard grasparkieten: een donkergroene van Teun Lok 91 punten.  
Bij de agaporniden: de mooiste een agapornis roseicollis groen 91 punten 
van Teun Lok, grote parkieten: Albert  Boerma met blauwehalsband-
parkiet man van 93 punten. Deze kanjer won tevens het Bondskruis.  
Dan de prijsverdeling. In het voorlichting bulletin NBvV van september 
2016 staat: De keurmeester moet ongeacht het prijzen systeem binnen uw 
afdeling verschil in rangorde hanteren tussen de prijswinnaars onderling 
en daarnaast tussen prijswinnaars en niet prijswinnaars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waarom hier bij ons is van afgeweken is mij een raadsel het zal nog wel 
ontwenning zijn dat 94 en 95 punten toegevoegd zijn alleen maar om het 
verschil te maken, en geen extra kwaliteit aan de vogel geeft. Maar artikel 
11 van ons TT regelement bepaalt dat de uitslagen van de keurmeester 
bindend en onherroepelijk zijn, dus moeten we het er maar mee doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de opening waren de verschillende tentoongestelde vogels te 
bewonderen, net als de mooi opgemaakte tt kooitjes met zwarte pieten, 
dit in de leuk aangeklede zaal. Het was redelijk druk maar je kon de vogels 
goed bewonderen. De pers was ook nog aanwezig om een verslag te 
maken en de kampioenen vast te leggen op de gevoelige plaat, dit voor de 
regio media, jammer dat niet alle kampioenen aanwezig waren. Om half 
tien het licht getemperd en om tien uur uit gedaan. Nog gezellig een tijdje 
nagezeten met een groepje mede liefhebbers en de gele rakkers smaakten 
prima, en toen ik mijn jas aantrok was het 5 voor 12 en mijn gedachten 
waren “is dit ook niet op de tentoonstelling en daardoor voor geheel de 
club van toepassing” Vrijdagmorgen weer om 9.00 uur aanwezig samen 
met de voederploeg, een ieder kende zijn taak en zo verliep het verzorgen 
prima en vlot, zelfs vloog er af en toe wat humor door de zaal. De boel 
werd nog even aangeveegd en het was inmiddels tijd voor een bakkie aan 
de bar.  



Rond 10:30 uur druppelde de eerste bezoeker binnen en dit ging zo de 
hele dag wat door, de meesten waren bekenden of leden van één van 
onze regio verenigingen op uitnodiging. Onze district voorzitter Jantinus 
Mulder kwam samen met zijn vrouw ook nog onze show bezoeken en 
polste tevens of er bij onze club belangstelling was om is een nationale 
show te organiseren.  
Wij hebben in ieder geval het materiaal en de accommodatie. Zo druk het 
donderdagavond was zo rustig was het vrijdagavond dus mooi de 
gelegenheid om een partijtje biljart te spelen met Roelof, Arend en John, 
we speelden tien over rood en met wat mazzel won ik. Na wat borreltjes 
wilden de heren revanche, wat er bij Arend in het glas zat weet ik niet 
maar hij speelde ons finaal van de tafel of kwam het door dat verdachte 
telefoontje naar één of andere Raymond uit België. Om half tien het licht 
uit gedaan, morgen weer een dag. Zaterdagmorgen stipt 9.00 uur 
voederploeg weer aanwezig, vlug een controle ronde gedaan maar 
gelukkig zaten de vogels er nog prima bij. Om 9.45 zaten we weer aan de 
bar met een lekker bakkie leut of thee. Was net even het mooie stukje in 
de krant van onze show aan het lezen stopte er een bus en we dachten hé 
Italianen, maar helaas, sportlieden. Het bleef de hele morgen erg rustig op 
wat nieuwsgierige sporters na en omdat enkele inzenders andere 
verplichtingen hadden werd besloten de vogels eerder uit te reiken. Ik 
vond het weer een leuke show met een mooi aangeklede zaal al was aan 

sommige dingen te zien 
dat er ook mannen 
handen bezig waren 
geweest.  We mogen ons 
gelukkig prijzen met zo’n 
accommodatie met haar 
gastvrije medewerkers 
met name Roelie die ons 
tussentijd ook nog biljart 
les gaf.  Een dikke pluim 
voor de Buddingehof, 
Welkoop Meppel, 
inzenders, helpers en 
keurmeesters die deze 
show hebben helpen 
doen slagen.    Jan Vriend. 



Op bezoek bij Henk Sikkenga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdagochtend 19 november ben ik naar Ruinen gegaan, nadat ik 
eerst een afspraak had gemaakt met Henk in het dorpshuis “Budingehof” 
in Ruinerwold, waar ons kluppie zijn tentoonstelling hield. Na twee keer 
de verkeerde keus had gemaakt qua richting, kwam een kwartier later op 
het adres dan de bedoeling was! De koffie stond klaar! Dus eerst maar 
rond de tafel! Het weer was toch wat buiig buiten dus eerst maar even 
een paar notities! Gelukkig wilde Henk zelf wel enkele woorden op papier 
zetten, deze ↓ had ik dan ook de volgende ochtend op mijn mail!  
Even voorstellen… 
Mijn naam is Henk Sikkenga, 29 jaar getrouwd met Ineke. Geboren in 1964 
te Hoogeveen, Ineke in 1965 te Kerkenveld. Sinds 1986 wonend in Ruinen. 
Eerst aan het Karelspad, ongeveer 10 jaar, waar ook onze kinderen, 2 
zonen en één dochter  zijn geboren. Daarna zelf een woning gebouwd aan 
de Kroezenmaat 5, waar we nu ook al weer 19 jaar wonen. 
Na mijn opleiding als timmerman een aantal jaren in de bouw werkzaam 
geweest 
In 1984 in militaire dienst, als chauffeur bij de Cavalerie op een M113. 
Na mijn diensttijd aan het werk bij De Boer supermarkten op de afd. Bouw 
en winkelinrichting, door een reorganisatie over gegaan naar Van Keulen 
interieur bouw in Nijverdal, een familiebedrijf waar ook, onder de 
vogelkweekers wel bekend, Van Keulen  Kooien een onderdeel van is. 
Intussen werk ik daar alweer 24 jaar als 1e monteur/project leider.  
 



Sinds mijn 16e heb ik, met enige 
onderbrekingen, vogels gehad. 
Grasparkieten en valkparkieten.→ 
Later in Ruinen kleine volière met 
alleen valkparkieten  
Toen de kinderen groter werden 
en er meer ruimte moest komen 
in de schuur voor  de fietsen e.d  
gestopt met de vogels. 
Aan de Kroezenmaat begon het 
toch weer te kriebelen en  dus bij Van Keulen Kooien,   kweekkooien en een 
aluminium volière gemaakt in en tegen de schuur  ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestart met kanaries en grasparkieten,  kanaries niet helemaal mijn ding 
dus vervangen door valkparkieten.  Later kwamen daar nog catharina’s bij. 
Door drukte geen tijd meer om de hobby nog goed te kunnen uitoefenen 
en daarom nood gedwongen  gestopt in 2008. De aluminium buiten volière 
verkocht en de  fundering is omgetoverd tot vijver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu de werkzaamheden het weer toelaten 
inmiddels weer begonnen, en vanaf  2015 lid 
van vogelweelde Meppel , kreeg mijn oude 
kweeknummer weer terug. 
 
 
 
 
Ik kweek nu met  
citroenparkieten,  
waarvan ik er 2 naar  
de tentoonstelling in  
Ruinerwold heb 
 ingezonden.  
1X Brons, leuk begin!  
 



Daarnaast heb ik nog een aantal jonge pruimkopparkieten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De hondenkennel omgebouwd tot volière en boven in de schuur de 
kweekruimte weer opnieuw ingericht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben een ‘vroege’ kweker en hoop begin januari de eerste jongen in de 
nestblokken te hebben , dus nu al druk met de citroenparkieten bezig  

← (foto 5 januari 2016) zodat ze in het voorjaar naar 
buiten kunnen. 
De pruimkoppen zijn nog te jong, ik verwacht  ze in 
2018 voor het eerst te kunnen inzetten. 
De kweekruimte wordt dit jaar voor het eerst verlicht 
met led 
strips  met 
controller,  
hierdoor zijn  
licht op en  
-ondergang  
mooi  te  

 regelen met de computer.   
 
 
Daarnaast 2 extra dakramen geplaats voor meer daglicht. 



De ruimte wordt door gesloten elektrische oliekachel verwarmd, bakje 
water erop voor de luchtvochtigheid en  als nodig is hang ik in de ruimte 
nog natte theedoek op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels al een aantal contactavonden van de vereniging bezocht en 
meegeholpen met het op- en afbouwen van de markt in Assen. Dit wordt 
gedaan door een gezellige groep vrijwilligers en is wat mij betreft voor 
herhaling vatbaar. Een mooie, grote markt! 

 
Een andere hobby 
van mij is 
motorrijden.   
Ik hoop  ooit nog 
eens een keer een 
BMW r 27 uit,  mijn 
geboortejaar,  1964 
te kunnen 
aanschaffen.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk en Ineke, bedankt voor de gastvrijheid!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel succes met je hobby en we zien elkaar vast weer, hetzij op de 
contactavonden of de markt!     
             Groetjes, Henk Kikkert    

De 2 dakramen zorgen 
voor een helder licht.  
De bovenkant van de 

kooien is  het 
plaatmateriaal 

vervangen door gaas 



Adres of telefoon? → zie colofon op de pagina hiernaast → 

    Bedankt! 
 
Langs deze weg wil ik 
Vogelweelde Meppel 

hartelijk danken voor de mooie bos 
bloemen dat ik heb mogen ontvangen 

tijdens mijn ziekte. 
Gelukkig ben ik een stuk opgeknapt en 
 hoop snel weer de oude te zijn! 

   Super!!!                                                                  
Vriendelijke groeten, Gert Spraakman 

 
 

 Ziek of een ongeval? 
 

Is je vogelmaatje ziek? Of moet hij voor onderzoek naar het ziekenhuis? 
Misschien 25, 30, 40, of 50 jaar getrouwd? Of een ander heugelijk feit? 

              Vertel het ons!   
   Meestal horen wij dat bij toeval!     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij of zij gaat je dat niet vertellen! Toch willen wij (de leden, en niet alleen 
uit naam van het bestuur) hem of haar een hart onder de riem steken! 

Daarom doen ik een beroep op alle leden! Meld dit bij één van de 
bestuursleden, zodat zij actie kunnen ondernemen!  

 
 

 

 

Ereleden: 
Albert Tuin en 

Thijs Lugtmeijer 
Lid van verdienste: 

Jan Vriend en Teun Lok 
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De contactavonden worden gehouden in wijkcentrum “de Poele”, 
Groen van Prinstererstraat 1-A, 7942 CW Meppel (Haveltermade). 

De 2de dinsdag van de maand       Aanvang 20.00 uur 
 
 
     Het volgende nummer “Vogelnieuws” verschijnt eind februari  2017 
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Klassement status 2016   
 
Topkw. J. Vriend 93 92 92 91 91 459 T Goud 
 A. Boers 92 92 91 91 91 457 T  
 A. Boerma 93 91 91 91 90 456 T  
 T. Lok 91 91 91 91 91 455 T  
 B. Meijerink 92 91 91 90 90 454 T  
 W.A. Smit 91 91 91 91 90 454 T  
 L. Tiemes 91 90 89 89 89 448 A  
             
A. Kw. B.A. Sloots 92 91 90 90 90 453 T Goud 
 H. Schipper 91 91 90 90 90 452 T  
 E. Kuiers 90 90 89 88 88 445 B  

          
C. kw. J.W. Wiltjer 92 91 90 90 89 452 A Goud 
 A. Nijenhuis 93 91 90 88 87 449 C  
 F. Furda 89 89 88 88 88 442 B  
          
 

         
          
 
 
 
 

Data’s om te onthouden! 
 
10 januari contactavond 
 
14 februari contactavond →     Voorbespreking komende vogelmarkt
  
10 maart  Vrijdag – opbouw vogelmarkt in de TT hal van Assen 
 
11 maart Vogelmarkt inde TT-hall van Assen 
 
11 april  Jaarvergadering 

Nieuw 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


