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Op 17 december jl. is op 63 jarige leeftijd, na een langdurige ziekte, 

overleden 
 
 

wonende te Uffelte, sinds 1985 lid van vogelweelde. 
Vele van ons kenden hem als regelmatige bezoeker van onze 

contactavonden en vogelmarkten.  
 
 

 8 januari op de leeftijd van 74 jaar ons oud lid 
 
 

wonende te Rouveen. Jan was 40 jaar lid van onze vereniging 
 
 

en op 20 januari in de gezegende leeftijd van 92 jaar, ons erelid 
 
 

wonende te Staphorst.  Jan was 55 jaar lid van onze vereniging. 
 
 

Wij wensen de families heel veel sterkte toe 
 

Albert Jan Kiers  Ajé 
 

Jan Kooiker 

Jan Tuin 



 
 
 
Van de voorzitter 
 
 
 
Ik wil iedereen alsnog de beste wensen doen voor 2015. 
Wat activiteiten betreft is dit een vrij rustige periode, behalve de 
Nederlandse  
kampioenschappen in Apeldoorn. 
Vogelweelde Meppel e.o. was hier met zes leden vertegenwoordigd. 
 
Jammer was het dat ons bestuurslid Albert Boerma af moest haken omdat  
hij in het  ziekenhuis lag met diverse botbreuken. 
Hij was namelijk gevallen met zijn bromfiets. 
Het gaat gelukkig weer een stuk beter met Albert. 
De vijf inzenders hebben het geweldig gedaan, allemaal in de prijzen! 
Jan Vriend sprong er weer positief bovenuit met zijn Nederlands 
kampioenschap. Jan, van harte. 
 
Ook de wereldkampioenschappen zijn weer achter de rug, twee inzenders 
van vogelweelde Meppel e.o. hadden hier ingezonden. 
Jan Vriend en Eppie Kuiers. Prima resultaat van Eppie wereldkampioen 
met zijn jendaya parkiet. Eppie, van harte. 
 
De voorjaarsmarkt komt ook al weer naderbij, de voorbereiding is in volle 
gang. Enkele minpuntjes van de vorige keer zijn inmiddels weer 
gladgestreken . 
Ook zouden we graag zien dat alle kooien op de stelling van vogelweelde 
Meppel e.o. Gelijk zijn, dus universele kooien, en grote parkieten kooien. 
 
        Teun Lok. 
 
 



Mutaties leden “Vogelweelde”  
 
 
Opzegging in 2014:  Woonplaats:   Lid sinds: 
 
J. Brandsma   Meppel    2008 
Jan Dunnink   Staphorst   1991 
S. Koppelman   Staphorst   1992 
Wout Kreuze    Steenwijk   1996 
A. Neef    Meppel    2012 
Henri  Roo    Staphorst   2010 
H. Timmer   Meppel    2009 
J. Tromp    Staphorst   1010 
Eric Trompetter   Nijeveen   2011  
S. Troost   Staphorst   2011 
 
 
Overleden: 
J. Tuin    Staphorst   1959 
 
Verhuist naar: 
R. Ellen,  Jan Tooroplaan 161,  Meppel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij verwelkomen de nieuwe leden: 
H. Hofstede   Leidijk 8      Staphorst 
I. Klosse  J.F. Kennedystraat 22   Staphorst 
Kevin Linde   Kroezenmaat 9     Ruinen 
A.J. Zelhorst  Randweg 10    Meppel 



 
 
Op 13 januari werd er 
op “onze” contactavond 
een lezing verzorgd door 
Dhr. Wiebe Tolman uit 
Hardenberg geen 
onbekende in onze 
vogelhobby, wie het 
geluk heeft gehad dat 
Wiebe je vogels heeft 
mogen keuren zal vast 
en zeker zijn mooie 
handschrift zijn 

bijgebleven, soms vervuld met een dosis poëzie. Wiebe is niet alleen 
een nette schrijver maar ook een boeiend verteller, dit keer ging het 
over vogels om ons heen, en als toegift een dia serie over “Vogel” 
2015 en wat grasparkieten. Hij begon met een dia van het logo van 
“Vogelweelde” met de tekst eronder ‘welkom leden van 
Vogelweelde ‘een leuke introductie. Hierna volgde een dia serie met 
tuin, bos en parkvogels, van Koolmees tot Draaihals en dit alles van 
educatief commentaar voorzien. Wisten jullie dat een zanglijster 
graag in een gaffel van een berk broedt? Of heb je wel is een nest 
mezen gezien met 16 jongen? Op deze avond kwam het allemaal ter 
sprake. Na de Nieuwjaar borrel(?) kregen we een dia serie te zien 
over de bondsshow in Apeldoorn met mooie dia’s van kromsnavels 
voorzien van uitleg van Wiebe, omdat er nog wat tijd over was werd 
er ook nog een serie over grasparkieten getoond, bij het zien van 
deze dia’s ging mij als kanarieboer bij sommige exemplaren de 
rillingen over de rug, ’t waarn net doeze bollen die ut mekaar eh 
ploft waarn. Zo kwam er weer een eind aan een leerzame avond. 
Nog even nagezeten met de mannen uit ” het vene” en een 
verdwaalde Uffelter, daarna met Roelof weer op Rune an he kart. 
Weer een leuke invulling van zo’n lange winteravond.  
               Jan Vriend. 

Lezing Wiebe Tolman 



                
 
Van 8 t/m 11 januari werd weer de bondsshow van 
de Nederlandse bond van vogelliefhebbers gehouden 
in de Americahal te Apeldoorn, er waren 10631 

vogels ingeschreven van Harzer zangkanarie tot Lachduif met daar tussen 
een scala van soorten in vele kleuren en vormen, deze werden allemaal 
beoordeeld door zo’n 120 vakbekwame keurmeesters opgeleid om uit dit 
gevederte de prijswinnaars aan te wijzen, zowaar geen gemakkelijke 
opgave. Even leek het er op dat dit spektakel door de vogelgriep in de 
problemen zou komen, en het “ team Apeldoorn” in deze periode peentjes 
liet zweten. Maar gelukkig ging het door, en ”Vogel 2015” werd weer een 
gigantisch succes, al waren er 1826 vogels minder ingezonden dan 
voorgaand jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hieraan zal de vogelgriep en natuurlijk de wereldshow in Rosmalen ook 
wel hebben meegespeeld. Ook 5 leden van “Vogelweelde” hadden de 
oversteek over de uit den oevers getreden IJssel gewaagd om een gooi te 
doen naar de eeuwige roem.  
Dit niet zonder succes, de prijswinnaars zijn: 
Jan Vriend           Kanarie  wit         stel   188+ pnt.  Kampioen. 
  “        “                       “          Dominant  wit      enk      92   punten    Goud. 
Arend Boers               “         Geelmozaiek T1    enk      93   punten    Goud. 
     “         “                    “                    “                   enk      92+ punten.   Zilver. 
Jan Vriend                   “                    “                   enk      92   punten    Brons. 
John Gebben              “         Zwartrood int.       Stam  364  punten    Brons. 
Poul Koster                 “         Bruin opaal geel mozaïek T1  enk    92  punten.  
                 Zilver.  
Jan Vriend                   “         Duitse kuif wit   stam   369  punten   Kampioen. 
  “        “                        “          Duitse kuif wit dominant    stel     185  punten
                 Goud. 
  “        “                        “          Duitse kuif wit        stel      183  punten.  Zilver. 
  “        “                        “          Duitse kuif wit dominant   enk        92   punten
                 Goud. 
  “        “                        “          Duitse kuif geel mozaïek    enk     91  punten
                 Goud. 
Teun Lok              Grasparkiet  grijs  stam    360  punten            Zilver.   
 
Allemaal prijs, toch een mooi resultaat na zo’n belabberd TT seizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op donderdag traditie getrouw met Willy en Fokke uit Beilen naar 
Apeldoorn afgereisd om de vogels te bekijken, dit keer wat later 
vertrokken, maar op plaats van bestemming aangekomen was de 
parkeerplaats nog maar voor 1/3 gevuld en dat is wel is anders geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opening was inmiddels voltrokken en de TT zaal was al toegankelijk, 
ook hier niet de drukte die je gewend was. Na vele handen te hebben 
geschud en de beste wensen voor dit jaar te hebben uitgebracht was het 
tijd om de vogels te gaan bekijken en mijn eigen vogels en die van Arend 
een schepje eivoer te verschaffen, het mag wel niet maar zoals zoveel 
dingen in ons land wordt het gedoogd. De vogels zaten er prima bij en de 
nieuwe opzet van de stellingen in visgraatvorm vindt ik een plus punt, al 
moet de ruimte er tussen niet kleiner worden. Allereerst de Duitse kuiven 
bekeken hier zaten mooie exemplaren  tussen met als kampioen een gele 
vogel met een prachtige kuif en schimmel verdeling, alleen jammer dat hij 
veel te groot was denk dat er een gewone kleurkanarie in gekweekt is. 
Wat ik persoonlijk een mooi vogeltje vond was de Duitse kuif rood 



schimmel, maar met 91 punten doe je niet mee voor de hoofdprijs. Wat 
mij ook opviel het aantal niet gekeurde vogels, bij navraag bleken deze 
een bonte kuif te hebben wat mij de wenkbrauwen deed fronsen, de kuif 
kan alleen bont zijn als de melanine doorloopt in de nek, dit wordt 
duidelijk vermeldt in de aanvulling postuurkanaries 10-2012 van de 
keurmeesters vereniging. En zegge en schrijven 1 vogel was met dit heuvel 
behept en dan vond ik  het nog ver gezocht. Wel had men ze kunnen 
beoordelen op onvoldoende egale melanine verdeling. In de 
standaardeisen Duitse kuiven staat namelijk de melanine verdeling in kuif 
moet zo egaal mogelijk zijn. Maar ze niet keuren was volgens mij 
onterecht. Liefhebber vertelde mij dat ze op een andere show goed 
gedraaid hadden dan is het dubbel zo zuur. Ook zat er een vogel in de 
melanine serie met een kuif als een harlekijn met 90 punten, voor mij niet 
te bevatten. De geel mozaïeken hebben omdat ik zo mooi vindt nog steeds 
mijn belangstelling al worden er steeds minder ingezonden, wie het 
bedacht heeft om ze in hoofdgroep 7 bij de gele vetstof kanaries in te  
delen kan daar wel is schuldig aan zijn. Gelukkig wordt deze 
inschattingsfout in het nieuwe vraagprogramma 2015-2019 hersteld. Maar 
hoe de prijs verdeling van dit vraagprogramma nu zal worden is voor 
iedereen nog een verrassing, zelfs voor het hoofdbestuur melde Dhr. 
Koenen vlak voor de kampioenen uitreiking. Ik hoop maar dat het geen 
loterij wordt. Een mogelijke oplossing is, elke keurmeester brengt zijn 
mooiste vogel van zijn keuring in, er zijn  bv 20 keurmeester kleurkanaries 
die keuren, dat levert 20 vogels op. Hier moet toch met zo’n bekwaam 
keurkorps zonder problemen een algemeen kampioen uit worden 
aangewezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arend Boers zwaaide in deze mozaïek groep de scepter, en terecht, mooie 
heldere vogels konden iets forser en het geel ietsje pietsie minder 
doorlopend in de vleugelpennen anders wereldtoppers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij rood mozaïeken type 2 een prachtige stam met mooi contrast en diep 
rode kleur hetzelfde bij de stellen en enkelingen een genot om naar te 
kijken.  Dan de mega hoofdgroep 7, de gele vetstof kanaries, met bijna 500 
vogels heb je zowat de hele dag nodig om ze goed te kunnen bekijken. 
Hier voerden de ivoren de boventoon door 2 van de 3 kampioenschappen 
te veroveren. Dan de witten met 255 vogels ook geen kleine groep met 
weer top vogels, mooie types en prachtig helder wit, met als mooiste die 
van Dhr. Lamberink met 93+ punten. Met mijn stel die ik op de show van 
de  O.V.O. als enkeling had gespeeld, en daar 94 en 93 punten hadden 
gescoord werd ik totaal verast door met 188+ punten Nederlands 
kampioen te worden en hier ben ik zeer content mee. Op zaterdag met 
Arend alles nog is dunnetjes overgedaan en “onze kleuren” nog is kritisch  
bekeken en van gedachten gewisseld over de vogels, altijd leerzame 
momenten. Zondagmiddag naar de prijsuitreiking geweest, niet mijn ding 
en als je dan als één van de laatsten aan de beurt bent toch wel een lange 
zit. Om 16.00 uur moest je de TT zaal verlaten om dat men begon met het 
uitgeven van de vogels, wij hadden afhaal nummer 28 dus nog mooi de 
tijd om op het balkon de bedrijvigheid beneden van boven af gade te 
slaan. Na een dik uur waren wij aan de beurt John en ik verzamelden de 
vogels en Teun pakte ze in, dit liep als een trein en Teun deed in tussentijd 
ook nog handel.  
In een mum van tijd hadden we de 60 vogels op de karretjes en de konden 
we de terugreis in weer en wind aanvaarden.                Jan Vriend. 



Rectificatie 
 

In het vorige nummer waar ik melding deed van het overlijden van 
Arend Klosse 

is door mij een ernstige fout gemaakt. 
Ik nam aan dat de vrouw van Arend nog in leven was. 

Dat was helaas niet zo. 
Mijn excuses voor de gemaakte fout! 

 
Henk Kikkert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
10 maart Bespreking a.s. in de Poele vogelmarkt 
 
14 maart Vogelmarkt in de TT hal van Assen 
 
14 april Jaar/Ledenvergadering! Agenda, achter in dit boekje. 
 
12 mei  Contactavond. 
 

Zo ontstaan burenruzies... 
 
Jantje zeurt al maanden zijn ouders de 
oren van hun kop dat hij een broertje wil.  
Op een dag is vader dat gezaag spuugzat.  
Hij roept Jantje en zegt: "Kijk, hier heb je 
wat graszaad.  'Strooi dit maar goed rond in 
de tuin en dan komt de ooievaar wel vanzelf." 
Jantje strooit het graszaad overal rond." 
Twee maanden later krijgen de buren een baby. 
Tijdens het kraambezoek zegt Jantje tegen de buurman: "Als je maar 
weet dat het niet jouw zaad was, maar dat van mijn vader"!  



 
 
 
 
Van 22 t/m 25 januari werd de wereldshow gehouden in het Autotron 
te Rosmalen. Op 16 januari de vogels ingebracht samen met Eppie 
Kuiers, Eppie is een vaste inzender 
op de wereldshows en heeft al 3 
maal de wereldtitel in de wacht 
gesleept. We vertrokken vlak 
voor de middag en het was 
gelukkig vrij rustig op de weg 
en binnen twee uur stonden 
we al in het Autotron. Binnen 
gekomen was de informatie 
niet erg duidelijk zodat je 
bepaalde dingen moest 
vragen. Eerst moesten we de 
inbrengbrief ophalen aan een 
balie en hierop de 
ringnummers van onze 
ingeschreven vogels achter de 
kooinummers plaatsen, daarna kon je in een 

lange rij wachten om je vogels in te 
kooien, dit ging allemaal tergend 
langzaam en links en recht hoorde je 
gemorrel. Waar ik mij vooral aan 
stoorde was dat alles door 1 toegang 
ging van 2 meter breed, zowel de 
inkomende inzenders met karren e.d. 
en de mensen die al klaar waren met 
hun attributen. Waarom geen in en 
uitgang? Van de 4 toe/uitgangen waren 
er 3 op slot. Na ruim 1 ½ uur was ik aan 
de beurt, en ging met een man van de 
organisatie mijn vogels van uit de 
vervoerskoffers overzetten in de klaar 
staande witte kartonnen TT kooien.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De man was erg vriendelijk en behulpzaam en tijdens dit inkooien hebben 
we nog even van gedachten gewisseld over de show. Zo rond half vier 
vertrokken we weer uit Rosmalen richting het hoge noorden. Op vrijdag 
met Teun en Co naar de show wezen kijken, de kampioenen waren al 
bekend en Eppie heeft het hem weer geflikt, zijn Jendaya parkiet werd 
met 94 punten Wereldkampioen en als kers op de taart ook nog is brons 
met een Jendaya van 92 punten.  Eppie grote klasse! Teun en Co gingen bij 
de kromsnavels kijken en ik natuurlijk bij de kanaries. De kleurkanaries 
waren goed verlicht, voor de bovenste vogels misschien wel iets te. Bij de 
postuur kanaries daartegen was het veel te donker en zoals ik hoorde bij 
de parkieten en Europese cultuur was het al niet veel beter, jammer dat 
na 3 jaar voorbereiden dit gebeurt. Wat wel opviel dat de commerciële 
stands wel goed verlicht waren die mochten blijkbaar wel gezien worden. 
Ik wou vandaag de kleurkanaries is goed bekijken maar dit bleek 
onbegonnen werk er waren er bijna 8000 dus er maar op een afstandje er 
bij langs gelopen en als een vogel mijn aandacht trok deze goed bekeken 
en soms een foto gemaakt, hoe de witten zijn gekeurd is mij een raadsel, 
hier klopt volgens mij iets niet of mijn ogen laten mij in de steek. Wat ik 
vooral plaatjes vond waren de Rood mozaïeken tjonge jonge wat een 



contrast, al kon de vorm bij de poppen beter. De gelen en geel mozaïeken 
ga ik zondag wel bekijken samen met Arend. Daarna mijn Duitse kuiven 
bekeken waarvan ik van de enkelingen wat meer had verwacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn stam witte kuiven was niet goed genoeg maar dat wist ik zelf ook, 
maar ik had te weinig keus om dat het aan jaartal 2014 gebonden was, 
wat wel opviel dat één van de twee kuiven die ook in de stam van 
Apeldoorn zat en daar de minste was en nu de beste met 90 punten. En de 
andere ging van 92 naar 87 maar liefst 5 punten minder.(?) Mijn kuif die 
op de O.V.O gekeurd was door de Belgische C.O.M. keurmeester 
Beylemans en 92 punten had, was nu gekeurd door de C.O.M. 
keurmeester van Olst en kreeg nu 88 punten de kuif en de grootte waren 
anders beoordeelt. Mijn dominant witte kuif in Apeldoorn nog goud met 
92 punten kreeg ook 88 punten. En mijn kuif geel mozaïek in Apeldoorn 
goud met 91 punten had nu 89 punten. Mijn witte met gesprenkelde kuif 
die ik speciaal voor de wereldshow had gespaard kreeg 89 punten. Ik vond 
het zelf een prachtig vogeltje en heb er nu spijt van dat ik hem niet 
gespeeld heb op onze bondsshow. Bij melanine kuiven prijsvogels met een 
bijna Gloster kuif, veel te rond, moet toch echt hoefijzervormig zijn ook 
liep de melanine vaak te ver door in de nek wat een grote fout is.  



Maar ik mag nog niet klagen er waren veel vogels met nog veel minder 
punten. Zondag ga ik met kenner Arend alles nog is beoordelen. Ook nog 
even naar de Spykerhal geweest waar de vogelverkoop plaats vond, hier 
was ik snel klaar mee, ik vond het maar een zootje( en ik was niet de 
enige) met al die lopers vol gepropt met vogels, we maken het 
staatssecretaris Sharon Alida Maria Dijksma zo wel erg gemakkelijk om 

tegen onze ”hobby” aan te 
schoppen. Was net weer in 
het Autotron toen ik Wolter 
Dekker tegen kwam waar ik 
mee in de klas heb gezeten 
op het voortgezet onderwijs 
en die ik nog geregeld tegen 
kom bij verschillende vogel 
activiteiten, Wolter is 2 x 
wereldkampioen geworden 
en dit gun ik hem als 
verenigingsman ( voorzitter 
Dalerpeel) van harte.  
Ben nog even met hem naar 
het Eventron gelopen waar 
zijn parkieten stonden 
gestald om een foto te 
maken samen met één van 
zijn kampioensvogels.  

Hier Co en Teun weer ontmoet en we vonden dat we het ook wel gezien 
hadden en we besloten weer huiswaarts te gaan. Op de terugreis kwamen 
we nog in een lange file te staan, we hebben geen hond dus voor mijn 
avondmaaltijd hoefde ik niet te vrezen. Zondag met Arend weer naar 
Rosmalen geweest om alles nog is te ”keuren” omdat het ophaaldag was 
waren veel inzenders aanwezig, bij de witten veel bekende gezichten en 
met enkelen van gedachten gewisseld, en over 1 ding waren ze het eens 
hier is gekeurd met voorkeur van vogels uit een  bepaald land in de 
volksmond vriendjes politiek genoemd, als dit waar is dan is de 
wereldshow één grote farce en als je de vogels goed hebt bekeken dan 
kan het nog wel is waar zijn ook. De geel mozaïeken hadden onze 
volledige aandacht prachtige vogels met mooi contrast en mooie type 1 
vogels van Dhr.Blondeel uit België.  



Een grote groep is altijd 
de lipochroom gelen waar 
nu toch de heldere gelen 
met de prijzen aan de 
haal gingen, wat wel 
opviel als je op geringe 
afstand voor de kooien 
langs liep je bij veel 
vogels aan de kleur kon 
zien dat het Nederlandse 
inzenders waren, ze 
waren donkerder geel. 
Een keurmeester zei dat 
we op de bondsshow ook 
op de heldere 
exemplaren aan willen. 
Na de middagpauze de postuurkanaries en de tropen bekeken vooral van 
de tropen had ik wat meer verwacht, op sommige speciaal clubs zie je 
mooiere vogels dan dat hier zaten, wat wel opviel waren de joekels van 
zebravinken, ingezonden onder het motto hoe groter hoe beter. Doe mij 
dan maar de Timor zebravinkjes. Europese vogels een mooie groep vogels, 
met verschillende soorten waar ik niet voor naar een show hoef om ze te 
zien zoals eksters en spreeuwen. Jammer dat het in deze hal waar ook de 
parkieten stonden erg donker was. De Jendayas van Eppie zaten er nog 
prima bij en hadden het geluk dat ze wat meer ruimte voor hun hadden en 
daardoor iets meer licht. De rest van de kromsnavels maar gelaten wat het 
was je kon ze toch niet goed bekijken. Het was inmiddels vier uur en we 
zijn naar het restaurant gegaan om wat te drinken en wat te snacken we 
zijn bij twee inzenders van achter ’t Hoge vene aan een tafeltje 
aangeschoven waar we nog even leuk mee hebben gelachen. We wilden 
daarna nog een paar vogels bekijken maar we moesten de zaal verlaten 
omdat ze met het uitgeven van de vogels wilden beginnen. Hoe dit zou 
aflopen was ik door mijn ervaring met het inbrengen niet gerust op, de 
inzenders waren opgesplitst 3 groepen van ver naar dichtbij ik zat in groep 
1 en ieder moest zijn eigen verantwoording nemen, dat dit niet iedereen 
deed was me al snel duidelijk een wereldkampioen uit t ’Harde die in 
groep 2 was ingedeeld stond al met zijn snufferd vooraan en naaide zo de 
mensen die van verder kwamen. Het uitgeven ging verder voortreffelijk en 



een pluim voor de organisatie. Daarna Arend opgezocht die stond nog in 
de rij om de kromsnavels van Eppie in ontvangst te nemen, hier mij bij 
aangesloten en alras werden we geholpen door een Italiaan of Spanjaard 

om de vogels in 
ontvangst te nemen, 
dit allemaal in gebaren 
taal.  
Sneller dan verwacht 
reden we weer op 
Ruinen aan, Arend 
reed pittig door want 
thuis wachtte een 
pannetje met snert.  
Even over zeven 
konden we de vogels 
bij mij uitladen Eppie 

zou de vogels maandag bij mij ophalen zodat ik toch nog een 
Wereldkampioen onder de pannen had.   Jan Vriend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feestavond in Ruinerwold 
 
Op vrijdag 30 januari was weer onze jaarlijkse feestavond waar tevens 3 
jubilarissen en een Nederlands kampioen werden gehuldigd. Dit alles vond 
plaats in de Buddingehof te Ruinerwold. Bij het binnenkomen stond er een 
gecamoufleerd oermens bij de deur waar Attila de Hun nog van zou 
schrikken, tjonge jonge wat een lillekerd. Om stief acht uur hete onze 
voorzitter Teun Lok een ieder hartelijk welkom op onze feestavond, in het 
bijzonder Harm de Roo als afgevaardigde van het district Drenthe die 
samen met zijn vrouw Grietje aanwezig waren. Teun deelde mede dat 
deze avond ook voor hem een verassing was wat er allemaal ging 
gebeuren. Hierna gaf hij het woord aan Harm die de jubilarissen zou 
huldigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als eerste was het Thijs Lugtmeier die het speldje voor 50 jaar 
lidmaatschap van de NBvV kreeg opgespeld. Als ik Thijs (super 
groentemedewerker Ruinen) op de fiets één en weer zag peddelen moest 
ik altijd denken aan een liedje van Boudewijn de Groot. Daarna werden 
Roelof Bruins en Jans Bijker gehuldigd voor het 25 jarig lidmaatschap. 
Allen kregen ze een wandbord met vogelweelde logo en tekst en een 
mooie bos bloemen. Twee jubilarissen ontbraken op deze avond Albert 
Beugeling 40 jaar lid en Roelof Domine 25 jaar lid. En als laatste werd 
schrijver van dit stukje gehuldigd in verband met het behalen Nederlands 
kampioenschap op de bondsshow te Apeldoorn. Eppie Kuiers onze 
kersverse Wereldkampioen kon door omstandigheden helaas niet 



aanwezig zijn. Hierna werd 
uitgelegd wat de avond zoal 
zou kunnen brengen. De 
lillekerd liep nu als bediening in 
de zaal, duidelijk geen 
aanwinst voor de Buddingehof, 
waar we altijd lieftallige dames 
gewend zijn, hij liep daar rond 
als een kloek die zijn kuikentjes 
niets tekort wilde laten komen 
en vroeg constant of er nog 
animo voor koffie was, het 
stond zelfs op de koffiepot 
geschreven. Slager Ard had in 
tussen de smulstenen met 
vlees en kipgerechten gebracht 
en deze werden over de tafels 

verdeeld, de verklede aap gaf daarna uitleg wat er allemaal te kanen was 
zoals salades e.d. ondertussen haalde hij allerlei onsmakelijke fratsen uit 
en moest zelf behoorlijk honger hebben, want hij vrat zomaar een ballon 
op. Pas toen hij zijn vermomming af deed kwam de aap uit de mouw hij 
was gewoon een verklede goochelaar/entertainer. Ook bij het veroveren 
van lingerie wond hij er geen doekjes om, binnen de kortste keren had hij 
een dame haar bh ontfutseld. Het eten smaakte prima en het gerstenat 
evenzo. De vermaker was in tussen een act aan het voorbereiden en ik 
ging nog gauw even naar het toilet, bij terug komst was de zaal leeg en 
even sloeg het schoolreisje syndroom bij mij toe. Ben maar gaan zitten 
mijn pilsje stond er tenminste nog, even later stormde de meute binnen 
met vragende blikken op hun gezichten, wie wordt er nou eigenlijk beet 
genomen. De man bleek ook nog slim hij moest 19 koeien verdelen hij 
leende omdat het makkelijker te verdelen was een koe en hield na veel 
rekenwerk ook weer een koe over die hij weer terug deed, misschien deze 
truc “geleend” van de minister van financiën. De Sudoku oplossing vond ik 
briljant .Na deze hersenkrakers was er nog voldoende tijd om wat te 
kletsen, eten en te drinken en de goochelaar ging van tafel naar tafel om 
zijn kaarttrucs te laten zien en als aangetrokken als een magneet waren de 
ogen op zijn handelingen gericht. Zo kwam er weer een eind aan een leuke 
feestavond al had ik mij verheugd op een bingo.  Jan Vriend. 



agenda jaarvergadering  14 april 2015 
 
 
  1:  opening door voorzitter   
  
  2: ingekomen stukken 
 
  3:  notulen jaarvergadering 2014  
 
  4:  jaarverslag   secretaris 
 
  5: verslag kascommissie 
 
  6:  verkiezen kascommissie Klaas Koobs    aftredend  
                                                      B. Meijerink   1ste  keer 
                                                       Albert  Beugeling    reserve 
 
  7:   kasverslag penningmeester   uitdelen  
   
  8: pauze 
 
  9:  behandelen kasverslag 
 
10:  bestuursverkiezing: 
            Aftredend              →        K.G Schipstra → herkiesbaar 
     Aftredend              →       J v Voorn         → herkiesbaar 
                      
11:  bestuursvoorstellen: 

 Verhogen  contributie 
 
12:  rondvraag: 
 
13 :  sluiting 
 
 
Leden kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden voor 
een van de bestuursfuncties 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


