
 

 

 

Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
Aangesloten bij: 

 

 
 

Cluborgaan Zanglust Joure: december 2020 



 

 
 

Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
 

Postadres:  De Pit 10, 8521 PD ST. Nicolaasga 

Telefoon:  0513-431278 

E-mail:  secretaris@zanglustjoure.nl 

Website:  www.zanglustjoure.nl 

IBAN:  NL67 INGB 0002 3041 16 t.n.v. Volièrevereniging “Zanglust” Joure  

 

Bestuur 
Voorzitter: Marco Eeken, Scheen 41, 8501  HB JOURE  

Tel: 06-40103494, E-mail: voorzitter@zanglustjoure.nl    

2e Voorzitter: Lammert Bos, Hegedyk 166a, 8463 NN ROTSTERHAULE 
Tel: 0513 551074, E-mail: lammertbos@kpnplanet.nl 

Secretaris:  Jappie van der Heide, De Pit 10, 8521 PD ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-431278, E-mail: secretaris@zanglustjoure.nl 

Penningmeester  Age Ruiter, Helmhout 6, 8502 AE JOURE 

   Tel: 06-13103138, E-mail: zanglustjoure@gmail.com 

Materiaal:  Kees Holtrop, Wietske Tademalaan 40, 8501 GG JOURE 

   Tel: 06-15903696 

TT-Secretaris Jacob Visser, J.W. Frisostraat 14, 8501 KZ JOURE 

   Tel: 06-12180237, E-mail: jvisser01@hotmail.com 

 

Ondersteuning 
Ringencomm: Johan Althuisius, Snakkerbuorren 15, 8462 TC ROTSTERGAAST 

       Tel: 06-29306828, E-mail: jankealthuisius@gmail.com 

Vogelmarkten: Simon Bles, J. Veldstraweg 60, 8513 CK OUWSTERHAULE 

   Tel: 0513-552102, E-mail: vogelmarkt@zanglustjoure.nl 

Tentoonstelling: Rein Groenendal, Kade 38, 8521 JS ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-432561, E-mail: reingroenendal1949@gmail.com 
 

 
 

mailto:Tel:%2006-40103494
mailto:jvisser01@hotmail.com
mailto:vogelmarkt@zanglustjoure.nl
mailto:reingroenendal1949@gmail.com


 



 

RINGENBESTELLING 2021 
 
Ook in dit boekje kun je weer het nieuwe ringenbestelformulier 
vinden voor het jaar 2021. 
Je kunt het formulier ook downloaden vanaf de website van 
Zanglust of de NBvV. 
 
Voor ronde 2: 
Ringenbestelformulier uiterlijk 20 september inleveren bij de 
ringencommissaris. 

 
 

De inleverdata(bij de ringencommissaris)voor 
de bestelling van 2020 zijn: 
Bestelperiode + Uitlevering Ringen 2021: 
Ronde 1:  1 april – 15 mei 2020, uiterlijk 5 mei inleveren 
bij uw ringencommissaris 
uitlevering na 1 oktober. 
Ronde 2:  16 mei – 1 oktober 2020, uiterlijk 20 
september inleveren bij uw ringencommissaris – 
uitlevering uiterlijk 15 december. 
Ronde 3:  1 oktober – 1 februari 2021 , uiterlijk 20 
januari inleveren bij uw ringencommissaris – uitlevering 
uiterlijk 1 april. 
Ronde 4:  1 februari – 1 april 2021, uiterlijk 20 
maart inleveren bij uw ringencommissaris – uitlevering 
uiterlijk 15 mei. 
 
 



Overdreven ringverplichting is vogelonvriendelijk. 

 

We zijn in Nederland verplicht om bepaalde vogels te ringen. Deze ringverplichting 

is om verschillende redenen ingevoerd en terecht. Vroeger kwamen 

scheepsladingen  vogels van verschillende pluimage Europa en ook Nederland 

binnen.   Veel dieren stierven onderweg omdat ze in het wild in de oerwouden en 

de bossen werden gevangen en op transport gezet om voor “weinig” geld aan de 

vogelliefhebbers te worden verkocht. Allemaal erg dieronvriendelijke praktijken. 

Nu mogen niet meer bepaalde tropen  worden ingevoerd. Dit is een prima zaak. 

Een Japanse Nachtegaal moet geringd zijn om er zeker van te zijn dat deze vogel is 

gekweekt en niet afkomstig is van de illegale handel. 

Zo is het ook een goede zaak dat onze wildzang geringd moet zijn om er zeker 

van te zijn dat de vogels eigen kweek zijn en niet uit het wild zijn weggevangen. 

Alle lof voor deze verplichting maar----------------. 

Wat is de reden om de verplichting ook te doen gelden voor alle mutanten. Een 

Mokka-Rijstvogel is per definitie een gekweekte vogel en kun je niet in het wild 

vangen ook niet in het land van herkomst. Hetzelfde geldt voor alle mutanten bij 

de wildzang zoals een Isabel Barmsijs, een gele Goudvink of een satinet Putter etc.  

etc. 

Stel dat je door wat voor omstandigheden dan ook,( ziekte van de kweker bijv. ) te 

laat bent met ringen dan sta je voor de keus om het dier te laten vliegen, wat zijn 

dood betekent of direct dood knijpen om zo een fikse boete te ontlopen. Beide 

opties zijn zeer dieronvriendelijk en in het geval van het loslaten van bijvoorbeeld 

mutanten van wildzang bestaat de mogelijkheid dat je ongewild een mutatie 

toevoegt aan de wildpopulatie. 

Het zou naar mijn idee onze vogelhobby ten goede komen als we de frustratie van 

het verplicht ringen van mutanten zouden opheffen. Je kunt dan een span 

mutanten kopen en kan daar ontspannen mee kweken zonder dat je met je oude 

stijve vingers zit te prutsen om die kleine rotringen om die tere pootjes te krijgen. 

Kan iemand mij uitleggen wat het nut is van deze verplichting en wie dit zo heeft 

bedacht. 

Met vriendelijke groeten J.A. van der Heide, secretaris “Zanglust Joure” 

 

 



 
Geachte leden, 

Hoe komt het, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet organiseren. Hoe komt 

het met onze Algemene Ledenvergadering en de vogelmarkt in maart, de 

tafelkeuring die gepland staat op 24 april.  We kunnen er gevoeglijk van uit gaan 

dat onze feestavond die zou worden georganiseerd op 29 januari 2021 in St. Nyk 

vooralsnog niet doorgaat. Mocht dit evenement wel plaats vinden dan krijgt u er 

t.z.t. wel bericht van. 

Een nieuwtje is wel dat onze vogelmarkt verplaatst zal moeten worden. Wat is het 

geval. Uw secretaris is gebeld door “Vogelweelde” Meppel. Deze vereniging houdt 

hun vogelmarkt allang niet meer in Meppel en zijn door de jaren heen al diverse 

malen verhuisd. Toen zij niet meer terecht konden op hun vaste locatie in Meppel 

verhuisden ze naar Staphorst, daarna naar Zuidlaren en de laatste jaren hielden ze 

markt bij het T.T. circuit bij Assen. Deze huur werd opgezegd en Vogelweelde 

moest op zoek naar een nieuwe locatie of ze moesten er mee stoppen.  

De immense grote vogelmarkt van Zwolle is verhuisd naar het zuiden van 

Nederland waar de fam. Heesakkers de opzet in handen heeft. 

Het nieuwtje is nu dat Vogelweelde Meppel na een lange zoektocht o.a. Drachten is 

uitgekomen op een locatie in Hardenberg. Er was daar voldoende ruimte en 

parkeergelegenheid voor een paar duizend bezoekers. Bovendien ligt Hardenberg 

gunstig voor de Duitse markt en is de afstand Meppel – Hardenberg bijna even ver 

als de afstand Meppel – Assen. 

Dit alles betekent dat er kansen liggen voor ons als Zanglust. Er is nu een grote 

markt in het zuiden van Nederland en in Het oosten in Hardenberg. We waren de 

grootste vogelmarkt van Friesland maar er liggen nu mogelijkheden om uit te 

groeien tot de grootste van Noord-Nederland. De vraag is dan of we wel de juiste 

ruimte hebben of is het mogelijk of noodzakelijk om een andere locatie te zoeken 

en kunnen we dit allemaal behappen. We moeten dus om de tafel met Sportfun en 

de gemeente en met de leden. Wat zeker is dat we de datum moeten veranderen 

omdat Meppel een contract van eerst 3 jaar heeft afgesloten om  de vierde 

zaterdag van maart en op onze derde zaterdag van oktober markt te houden.  

Mijn voorstel is dus dat wij onze markt blijven houden de derde zaterdag van 

maart en op de tweede zaterdag van oktober zodat we beide keren voor de markt 

van Meppel zitten. 

We gaan als bestuur binnen kort vergaderen zodat u als leden een voorstel van ons 

kunt verwachten. 

Met hartelijke groeten Jappie van der Heide, uw secretaris 





Yn ‘e kunde mei Thys Dijkstra. 

Thys Dijkstra is een “Fûgeltsjeman” uit De Hommerts. Hij werd 73 jaar geleden 

geboren in Nijega H.O.N.  wat tegenwoordig als Elahuizen wordt benoemd. Als 

tiener verhuisden ze naar Hommerts waar Thys samen met zijn broer Rinse een 

imposante carrière opbouwden bij de plaatselijke v.v. H.J.S.C. Bij deze club startte 

hij ook zijn vrijwilligers werk als jeugdvoetbaltrainer, eerst van H.J.S.C. maar later 

ook van Heeg en Oudega. Dit werk heeft hij 48 jaar met veel plezier gedaan maar 

op z’n 70ste jaar is hij daarmee gestopt. 

Thys is altijd een sportman gebleven. Hij is ontzettend blij dat hij nu, na nare 

gezondheidsklachten, weer kan racefietsen en  mountainbiken. Thys doet dit als 

het even kan minimaal 2 keer per week en dan ongeveer 40 km. per ronde. 

Het echtpaar Dijkstra mocht zich verheugen in de geboorte van 2 zonen. Zij zijn 

nu 32 en 29 jaar, hetgeen betekent dat Thys voor het eerst vader werd toen hij 41 

jaar was en reeds 14 jaar samen had geleefd met zijn dierbare vrouw. Dit was een 

“stik bûter yn ‘e brij”.  

Thys blijkt een honkvast persoon. Nauta staalbouw blijkt zijn eerste en tevens ook 

zijn laatste werkgever te zijn geweest. Ook toen Nauta werd overgenomen bleef 

Thys als constructie bankwerker in Heeg werken. 

Toen Thys nog thuis woonde werden er een paar vogeltjes aangeschaft, dit was het 

begin van een niet aflatende hobby. Toen hij later zelfstandig kwam te wonen, 

kwam er ook meer ruimte voor de vogels. Thys is begonnen met kanaries en 

Prachtrosella’s. Op het ogenblik heeft Thys een dertigtal kromsnavels waarvan, 

door goede kweekresultaten, de Rosé Bourks de hoofdmoot vormen. Daarnaast 

zijn er o.a. nog Twenty eight parkieten en rode Penanten, een span Cubavinkjes 

met jongen en een Halsbandparkiet, Forpussen en Personata’s.  

Eigenlijk zit alles in de buiten volières. 

Thys Dijkstra is reeds lid vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw, eerst bij afdeling 

Sneek en nu bij Zanglust. Hij voelt zich goed thuis bij onze vereniging en mag 

graag de vergaderingen en lezingen bezoeken. Aan de tentoonstelling doet hij 

graag mee en hij mag ook graag een tentoonstelling bezoeken. 

De toekomst ziet Thys zonnig in. Als er straks een vaccin komt dan gaan we 

moedig voorwaarts. Thys Dijkstra : “It komt wol wer goed, we moatte efkes geduld 

ha” 

Geschreven door uw secretaries                          
 

 



 

Yn é kunde mei Cees Holtrop. 

Cees Holtrop werd geboren in 1938 op ‘e Jouwer. je kunt hem met recht een op en 

top Jouster noemen. Hij is de vlecke altijd trouw gebleven. Toen zijn ouders naar 

Holland emigreerden wilde de jonge Cees niet mee en hij zei: “Ik bliuw thús”. Zo 

werd hij een alleenstaande Jouster . In 1961 werd er getrouwd en er werden 2 

jongens geboren. Helaas hield het huwelijk niet stand en toen de jongens groot 

waren gingen de ouders uit elkaar. Daarna bleef Cees 25 jaar  alleen tot hij 7 jaar 

geleden als AOW-er weer in het huwelijksbootje stapte. Cees heeft 5 kleinkinderen 

en 1 achterkleinkind, een oerpakesizzer. 

In zijn werkzame leven was Cees boerefeint, 3 keer 3 jaar bij 3 verschillende 

boeren om Joure heen. Toen Cees bij Douwe Egberts kwam te werken was er ook 

meer tijd voor de vogels. Zo ongeveer 60 jaar geleden werd er begonnen met 

kanaries en zebravinken. Later werd Cees een erkend kweker van Engelse 

grasparkieten die allemaal gehuisvest waren in aluminium volières. Toen Cees 58 

jaar was kwam er een reorganisatie bij D.E. en Cees kon met vervroegd pensioen. 

Er kwam nog meer tijd voor de vogelhobby. Cees was bestuurslid en is dat tot op 

vandaag de dag nog steeds. Hij heeft verschillende functies bekleed, zeg maar 

gerust alle functies behalve voorzitter. Van penningmeester tot materiaalman en 

van secretaris en ringencommissaris en nu nog steeds T.T.-medewerker. Een man 

met hart voor de zaak. Ook al heeft Cees Holtrop tegenwoordig geen vogels meer 

i.v.m. zijn verhuizing naar een flat, hij blijft de vereniging trouw. 

Wat de toekomst betreft zitten we in een vervelend parket met die coronatroep. 

Het is volgens Cees koffiedik kijken, eerst moet de corona aan de kant anders 

wordt het nooit weer wat. Het is jammer voor de kwekers die niet kunnen laten 

zien wat voor moois er allemaal gekweekt is.  

Geschreven door uw secretaris 

 

 

 
 



 

 
Contributiebetaling lidmaatschapsjaar 2021. 

 

Er is nog een groot aantal leden die de contributie voor het nieuwe jaar (2021) nog 

niet betaald hebben om wat voor reden dan ook. 

Graag zouden we zien dat er voor 01 januari 2021 betaald wordt i.v.m. de afdracht 

aan de bond. 

Komende week krijgen diegene die nog niet betaald hebben een factuur 

toegestuurd per post met hierin de gegevens betreffende de betaling. 

 

Namens het bestuur van Zanglust, 

 

De Penningmeester, 

Age Ruiter 

 

De kosten van een lidmaatschap zijn per 01 januari 2021: 
 
€ 40,00 per jaar voor volwassen leden(dit is inclusief het Bondslidmaatschap) 
 
€ 20,00 per jaar voor jeugdleden tot 17 jaar(dit is inclusief het Bondslidmaatschap) 
 
Mocht je alvast het lidmaatschap voor 2021 willen betalen dan kan dit op 
Ibannummer: NL67 INGB 0002 3041 16 t.n.v. Volièrevereniging Zanglust Joure e.o., 
onder vermelding van naam en kweeknummer. 
 

 

 
 

 



 

 

Het bestuur en medewerkers  van Zanglust wensen alle 

 leden en hun familieleden 

een goed en vooral gezond 2021 toe. 

 

 
 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2021 
 

 

 

Wim van de Lustgraaf, Veenendaal 

Website: www.wimvandelustgraaf.nl 

 

 
 

http://www.wimvandelustgraaf.nl/


 
 

 

J.D. Bergsma 
Kweeknummer LM42 

  Kweker van: 

-  Zebravinken 

- Australische Prachtvinken 

  Tel: 0513-412243  E-mail: j.bergsma@hetnet.nl 
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Het volgende  
 

 
 

verschijnt in februari/maart 2021. 


