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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: ringencommissaris@zanglustjoure.nl 

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 
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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. 
 
 



Even wat kopie van uw secretaris; 
 
Allereerst wil ik ons nieuw lid Gerard Molenkamp van harte welkom heten. Gerard 
woont in Joure aan de W. Tademalaan. Nu in deze corona tijd is het wat moeilijk om 
contact te leggen maar we hopen dat hij zich snel thuis zal voelen bij Zanglust. Helaas 
heeft Yde Bouma per 1januari bedankt. Nu we weinig contact hebben via lezingen en 
vogelmarkt hopen we middels het Fugelkrantsje een beetje verbinding met elkaar te 
blijven houden. Ook voor het hoofdbestuur en het districtsbestuur is het moeilijk om 
een begaanbare weg te vinden. Vandaar hebben we ook wat berichten opgenomen 
van zowel de bond als het district. 
 
 
Efkes yn de kunde komme mei ús foarsitter en ús ponghalder. 
 
Marco Eeken, 
 
Voorzitter sinds 2017. Onze vorige voorzitter Lammert Bos zocht een opvolger en heeft 
Marco gevraagd. Na enige bedenktijd heeft Marco de uitdaging aangenomen en 
volgens zijn vrouw Margreet heeft hij wel aardigheid aan deze functie. 
Marco werd geboren op 31maart 1963 in Bovenkarspel in Noord-Holland. Hij volgde 
een opleiding “consumptief” om voor kok of bakker opgeleid te worden. Het 
vervelende van dit vak is dat je ook in de weekenden moet werken en dat was moeilijk 
te combineren met zijn baan als monteur bij motor races, welke in de weekenden 
werden gehouden. 
Marco was dan ook zeer tevreden toen hij een baan kreeg aangeboden bij zaadhandel 
Pieter Pik in Luinjeberd (P.PZ.)  Hij kwam in 1984 in Heerenveen te wonen 
Op 28 juni 1990 trouwde Marco met Margreet en vanaf dat moment lachte hem het 
geluk toe. Samen kregen ze 2 dochters waarvan de oudste Sanne ook lid is van onze 
vereniging. De hele familie eet mee van de grote moestuin (400 meter) die Marco en 
de zijnen exploiteren bij de Nutsbaan. 
In 1998 kreeg Marco een baan bij “Hemzaden” en moest het gezin verhuizen naar 
Hem, een plaatsje wat ligt tussen hoorn en Enkhuizen. Maar in 2006 wilde Margreet 
weer terug naar Friesland en kwamen ze in Joure te wonen. Nu moet Marco elke 
morgen om 20 over 5 op reis om 5 kwartier later op zijn werk te zijn. Al met al zit 
Marco nu dus al 40 jaar in het zaad. 
 
 

 



 
 
 
Marco werd besmet met het vogelvirus via zijn vader die papegaaien kweekte.  
Vanaf 1989 waren er vogels aan huis en ook nu nog zijn er in Joure 2 grote vluchten 
met binnenhokken. De kuifparkieten zijn op het ogenblik van de hand gedaan er is nu 
plaats voor tropisch duiven. 
 
Naast zijn werk, gezin, tuin en vogels is dit drukke mannetje ook nog bezig met  zijn 
motoren. Op dit moment heeft hij er een klaar en is met twee aan het verbouwen; hij 
is tevens lid van een Belgische motorclub en hij gaat ieder jaar met de Ducati-ploeg 
een weekend naar Spa, samen met dochter Sanne.  
Onze voorzitter is van vele markten thuis, (te?) druk bezet maar gelukkig zit Margreet 
aan het roer. Marco spreekt de hoop uit dat we met z’n allen nog lang in goede 
gezondheid van onze hobby mogen genieten. 
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Age Ruiter, 
 
De grote drijvende kracht van “Zanglust Joure” is zonder enige twijfel ons aller Age 
Ruiter. Veel initiatieven beginnen bij Age en hij regelt ondertussen ook ontzettend veel 
zaken. Zowel organisatorisch , financieel als bestuurlijk is Age van vele markten thuis. 
Dhr. Ruiter weet hoe de hazen lopen en heeft in heel de vogelwereld allerlei lijntjes 
lopen tot in het hoofdbestuur aan toe. 
Age werd geboren op 6 jan. 1958 in Delfstrahuizen en was van plan om in het leger 
een loopbaan op te bouwen maar na 2 jaar leek een baan in Brattinga’s  verfwinkel 
hem toch een betere optie, tot hij 27 jaar was. Vanaf 1985 werd Age een bekende 
Jouster want hij kwam te werken bij PTT-post veelal achter het loket. In 2008 werd het 
kantoor in Joure gesloten en na veel omzwervingen door Noord- en Midden Nederland 
als vervanger op diverse Postkantoren ging Age vanaf 2012 eerst bij ’t Toanhûs en later 
bij de Brede School als beheerder aan de slag.  
Met zijn grote liefde Lenie is hij al heel lang samen en toen hun dochtertje zich 
aandiende vonden ze het tijd om in het huwelijk te treden en dat is nu 31 jaar geleden. 
Age woonde in de jaren 60 met zijn ouders in de Pier Panderstraat en daar werden ook 
de eerste vogels aangeschaft in 1967. Het waren over het algemeen Kanaries en 
Kwartels. Later kwamen de tropen en daarna de grote parkieten met name alle 
soorten Rosella’s. Ondertussen had Age ook een nieuwe hobby ontdekt nl. 
motorrijden. Een poosje stond de vogelhobby op een laag pitje maar niet voor lang.  
 



 
Samen met Klaas Snijder heeft Age de kleine grasparkiet weer op de T.T.-kaart 
gekregen en met succes. Hij kweekt nu met Citroenparkieten, Grasparkieten en 
Bourks, vooral het kweken met Citroenparkieten is een nieuwe uitdaging. 
Een nieuwe stap in de promotie van de vereniging was ook het organiseren van de 
vogelmarkt. De vogelmarkt zoals we die nu kennen is in het begin opgezet door Age 
samen met Jurjen ten Boom, Joop van der Sloot en Ypie Jonker met hulp van het 
toenmalige bestuur.  
Vanaf eigenlijk dat moment werd Age “Vogelbestuurder”.  
Hij werd T.T. secretaris  in de jaren 80 en is dat al die tijd gebleven.  
Hij volgde Jan Bergsma op en werd penningmeester tot op de huidige dag; ook is Age 
penningmeester van District Friesland van de NBvV en beheert ook de website en 
Facebookpagina van het District. 
Landelijk werkt Age mee in de organisatie van het  Nederlands kampioenschap, eerst 
in Apeldoorn en daarna in Zwolle. Ook is Age één van de beheerders van de website 
van de NBvV en tevens van een aantal Facebookpagina’s van de NBvV.  
 
Wat onze vereniging betreft is Age van mening dat we een stabiele vereniging zijn ook 
wat aantal leden betreft. Er bedankt wel eens iemand maar er komen ook wel leden 
bij. We zijn een van de grootste verenigingen van Friesland en organiseren de grootste 
vogelmarkt van ús Heitelan. Deze vogelmarkt biedt ons mogelijkheden voor de 
toekomst. Nu de markt in Zwolle gaat verhuizen naar de Brabanthallen in  
‘s-Hertogenbosch en de toekomst van  de markt van Vogelweelde Meppel ook niet 
meer zeker is kan er best in het noorden een gat in de markt ontstaan waar wij als 
Zanglust van kunnen profiteren.  
 
Volgens Age ziet de toekomst , mits corona vrij, er voor onze vereniging rooskleurig uit. 
Wij hopen dat Age nog een hele tijd voor onze vereniging actief zal blijven, aan de tijd 
zal het niet liggen want Age Ruiter gaat per 1 november met prépensioen. 
 
Jappie van der Heide 
 

 

 



 
Oproep Henk van der Wal namens dierenwelzijn van de NBvV. 
 
De ons welbekende Henk van der Wal doet een oproep aan ons als leden van de NBvV. 
Hij zoekt medewerkers om het gedrag van onze kooi- en volièrevogels te registreren 
gedurende een bepaalde tijd. Van der Wal heeft hierover een monogram geschreven 
van dik 30 pagina’s. Wil je dat graag lezen dan wil ik dat wel naar jullie toe mailen maar 
waarschijnlijk is het ook wel te vinden op de website van de NBvV; kijk dan bij 
downloads. In dit kader volsta ik met de oproep en een voorbeeld van een zogenaamd 
Ethogram = verslag vogelgedrag. 

 
Dierenwelzijn, diergedrag, het 
communiseren met kooi- en 
volièrevogels    

 

Ethogram,  
of……. wat doet een vogel eigenlijk de gehele dag?  
 
Alleen door nauwkeurige observatie van een vogel kan door vastlegging van de 
handelingen die worden waargenomen, vastgesteld worden wat voor gedrag de vogel 
laat zien onder de dan geldende omstandigheden.  
Als hulpmiddel kan gebruik gemaakt worden van het Ethogram.  
Dit is een lijst met een tabel waarop naast de registratie van de omstandigheden 
waaronder de observatie plaats vindt, iedere beweging of handeling van de vogel 
wordt vastgelegd.  
Deze handeling moet zo exact mogelijk worden beschreven en voorzien worden van 
een code dat in relatie staat tot de handeling.  
Zijn de afzonderlijke handelingen eenmaal gecodeerd dan volstaat bij herhaling alleen 
het vermelden van de code.  
De handelingen worden, in de tijdsvolgorde waarin deze plaats vinden, vermeld op het 
ethogram.  
 

 



 
Deze wijze van registratie van het gedrag van een vogelsoort is binnen de NBvV niet 
gebruikelijk. 
Als een vogelhouder de uitdaging aanneemt om mede op basis van zijn eigen 
praktijkervaring over te gaan op het registreren van het gedrag van een of meerdere  
vogelsoorten, verdient het aanbeveling eerst gedurende enige tijd de vastgestelde 
gedragselementen te inventariseren en te beschrijven.  
Na codering is het eenvoudiger deze in een tijdsvolgorde, binnen bijvoorbeeld een uur, 
onder elkaar te zetten.  
Als dan ook nog de tijdsduur in seconden wordt vermeld, dan kan een analyse worden 
gemaakt van de verhouding van de onderlinge gedragingen gedurende een 
vastgestelde tijd.  
De Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & Wetgeving NBvV heeft in 2020 een pilot-project 
opgestart en formulier (en) ontwikkeld, waarmee op een eenvoudige manier een 
ethogram van een vogelsoort gemaakt kan worden.  
Zo kan dan in 2021 met behulp van de leden van de NBvV dit onderzoek uitgevoerd 
worden voor een zo groot mogelijke verscheidenheid aan vogelsoorten.  
De verwachting is dat op die wijze het inzicht in het gedrag van onze kooi- en 
volièrevogels kan worden vergroot, op basis van de gegevens van de experts in het 
veld.  
We noemen dit citizen science of “Burger wetenschap”.  
Het ontwikkelen van kennis van het normaal gedrag van onze gedomesticeerde kooi- 
en volièrevogels, levert een actieve bijdrage aan het doorgronden van het 
dierenwelzijn van onze vogels. 
  
Hieronder is een voorbeeld van een ethogram opgenomen. Hierbij is nog geen rekening 
gehouden met de wenselijkheid om ook de tijdsduur in te vullen. 
 

 
Ethogram  
 
Soort vogel Emberiza flaviventris flaviventris  
Nederlandse naam Geelbuik ortolaan of Acasia gors  
Houderijrichtlijn NBvV NBvV code Cluster 3a, F1. 13.030.007  
Ondergebracht in grote dubbele kooi  
Datum van observatie 15 februari 2020  
 
Tijdsduur 40 minuten  
 



Periode 
rustperiode 
voor het 
broedseizoen 
Element  

Afk.  Omschrijving  

Zitten  zit  Zit op de 
bodem  

Springen  spr  Springt op de 
console  

Springen  spr  Springt op 
stok  

Zitten  zit  Zit lange tijd 
op bodem 
voor de 
tralies  

Kop  kop  Draait met 
kop naar links 
en rechts  

Eten  eet  Eet grit van 
de bodem  

Springen  spr  Springt op 
console en 
hupt op stok  

Springen  spr  Springt van 
stok naar het 
voorfront  

Zingen  zin  Is aan het 
zingen  

Poetsen  poe  Poetst de 
veren met 
snavel  

Zingen  zin  Is aan het 
zingen met 
korte 
fluittoon  

Vliegen  vli  Vliegt van 
stok naar stok 
heen en weer  



Zingen  zin  Zingt en zet 
kopveren 
omhoog  

Eten  eet  Eet 
grit/schelpjes 
op de bodem  

Drinken  dri  Duwt snavel 
in het 
badwater  

Zingen  zin  Zingt kort 
liedje  

Vliegen  vli  Vliegt van 
voorfront 
naar 
voorfront  

Zingen  zin  Zit te zingen  
Eten  eet  Neemt met 

snavel voer 
uit 
eivoerbakje  

Eten  eet  Eet 
grit/schelpjes
/zaadje van 
de bodem  
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Van de penningmeester, 
 
Al weer loopt er een lidmaatschapsjaar ten einde. 
 
In oktober krijg je weer een email voor de betaling van de contributie betreffende 
het lidmaatschapsjaar 2021. 
 
De kosten van het lidmaatschap zijn ook dit jaar, ondanks de crisis, gelijk gebleven.  
 
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
De betaling van het lidmaatschapsgeld dient voor 1 december doch uiterlijk 
25 december voorafgaande aan het nieuwe lidmaatschapsjaar te worden voldaan 
zulks i.v.m. de afdracht van lidmaatschapsgeld door de vereniging per 1 januari aan 
de NBvV. 
 

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. 
 

 

 

 

 
 

 



Vanwege het Coronavirus en omdat er op korte termijn geen 
zicht is op verbetering kan de 49e Tentoonstelling, welke zou 
worden gehouden op 9 en 10 oktober, GEEN DOORGANG 
vinden. 

 

De eerstvolgende Tentoonstelling van Volièrevereniging Zanglust Joure wordt 

gehouden van vrijdag 12 tot en met zaterdag 13 november 2021 (week 45)  

in Swimfun. 
 

 



 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 
DISTRICT FRIESLAND 

Beste vogelliefhebbers, 

Meestal verschijnt bij de afdelingssecretarissen rond deze tijd de uitnodiging voor de 
najaarsvergadering van het district Friesland in de mail. Dat is nu niet het geval. Het 
Districtsbestuur heeft vergaderd en besloten ook deze vergadering te cancelen. We constateerden 
binnen ons bestuur een tegenstrijdigheid bij deze beslissing en de wens om elkaar toch te kunnen 
ontmoeten. Wat we missen is natuurlijk vooral het sociale aspect rond de vogelsport. Of het nu op 
de show is, op de markt of tijdens de vergaderingen. Maar we zien geen andere mogelijkheid. De 
taak om het contact met de leden te onderhouden ligt meer op de weg van de afdelingsbesturen. 
Ons geduld wordt nog wel een poos op de proef gesteld. 

Met het bestuur van de volierevereniging de Nachtegaal te Ferwert werd besloten om ook de 
Friese Kampioenschappen niet door te laten gaan. Gedurende de zomer was er al contact tussen de 
beide secretarissen over de ontwikkelingen rond Covid-19. Deze beslissing was dan ook niet 
moeilijk. Het is voor de jubilerende afdeling wel verhipte jammer. Met de organisatie van deze 
wedstrijd wilden ze hun 50-jarige jubileum graag extra kleur geven. Een teleurstelling voor alle 
leden. We hebben het bestuur de optie voor 2022 aangeboden. Het bestuur van de Nachtegaal 
onderzoekt wel de mogelijkheid om ergens in januari nog een dag voor de jeugdleden te 
organiseren. Hiervan wordt u op de hoogte gehouden. 

Volgend jaar, 2021 zijn we met de Friese Kampioenschappen te gast bij Vogelvereniging 
Surhuisterveen. Bij het eerste contact waren we met maar liefst 10 leden. Het enthousiasme om er 
samen een mooie show van te maken is groot. Met de beheerder werden de afspraken dan ook 
direct vastgelegd. In Surhuisterveen zijn ze gewend om halverwege de zaterdag te gaan opruimen 
en de vogels uit te geven, een goede zaak voor de vogels en alle betrokken helpers.  

Door de NBvV zijn we steeds uitvoerig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Per maand 
een nieuwsbrief, in augustus zelfs één extra t.b.v..” keuringen in coronatijd ”. Ik was zelf ongelukkig 
met de timing hiervan omdat Auke in de week hieraan voorafgaand alle afdelingen had benaderd 
over het wel of niet door laten gaan van de onderlinge shows. Het hoofdbestuur had ons hiernaar 



gevraagd met het oog op te nemen beslissingen. In Friesland zijn nog 4 afdelingen die nadenken 
om het wel door laten gaan. Lees vooral de extra nieuwsbrief van augustus m.b.t. het organiseren 
van de tentoonstelling op 1 ½ meter!! Er zijn veel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Klaas 
Snijder heeft op de site van de bond en 
https://www.facebook.com/DistrictFrieslandNBvV/ uitvoerig uitgelegd waarom het landelijke NK 
nog steeds niet is afgelast.  Op http://www.districtfriesland-nbvv.nl/ kunt u alle nieuws 
downloaden. In de Bondsraad van 26 sept. as. Staat het wel/niet door laten gaan van het NK op de 
agenda. Als D-bestuur zijn we bang dat het flink meer gaat kosten!   

De secretarissen treffen hierbij een stemformulier aan voor Jan. S. Andringa en Auke Bloemhof. We 
willen het Districtsbestuur graag weer compleet maken. Op de voorjaarsvergadering stond de 
verkiezing van Jan al geagendeerd, maar werd de vergadering afgelast. Toen zouden we ook 
afscheid nemen van Auke en Sipke. Helaas is Sipke overleden, vlak na die afgelasting. Omdat zowel 
Nanne als Age hebben aangegeven volgend voorjaar te willen stoppen stelt Auke zich toch weer 
herkiesbaar. Ik wil jullie vragen om hiermee in te stemmen. Nogmaals de oproep voor kandidaat 
bestuurders. We hebben al heel wat mensen benaderd maar het schiet niet erg op, vandaar deze 
oproep.  
Ik wens jullie allemaal met jullie naasten een goede gezondheid toe, pas goed op jezelf en in dit 
geval ook op de ander! 

Met sportgroet Sicco Veenstra   

Voorzitter. 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

NK2021 GAAT NIET DOOR! 
Op zaterdag 26 september heeft de Bondsraad besloten om op advies van de 
werkgroep en het hoofdbestuur om het NK2021 af te gelasten.  
 
Aanvankelijk was het standpunt dat de NK2021 door moest gaan als het ook maar 
enigszins mogelijk was. Echter, uit een gehouden enquête onder de oud-inzenders, 
standhouders, medewerkers en speciaalclubs, is gebleken dat we maximaal op 50 tot 
75% van de deelname konden rekenen. De werkgroep heeft deze cijfers in de 
begroting opgenomen en kwam tot de conclusie dat het negatief resultaat 
onverantwoord hoog zou worden.  
In geval dat de financiële cijfers veel positiever geweest zouden zijn, zou het inrichten 
van een corona-veilige tentoonstelling nog een hele opgave geweest zijn met een 
verplichte digitale registratie, kaartverkoop en tijdsloten voor de bezoekers. 
Gezien de toename van het aantal besmettingen is het wellicht sowieso verstandiger 
om er voor de komende NK-editie een streep door te zetten. 
De Bondsraad heeft dit besluit met pijn in het hart genomen en rekent op ieders 
begrip. 
 
Bondsraad NBvV 

https://www.facebook.com/DistrictFrieslandNBvV/
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/


 

 
 

 

 
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 oktober. 


