
 
 

 
Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
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Cluborgaan Zanglust Joure: mei 2019 
 

 

 

 



 

 

 
 

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 

TT-Secretaris Tel: 06-13103138, E-mail: age.ruiter@home.nl 

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

   Tel: 06-15903696 

 

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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Kort verslag Tafelkeuring en afsluiting seizoen 2018-2019. 

 

Zaterdagochtend 20 april hebben we met de inmiddels traditionele tafelkeuring het seizoen 

2018-2019  afgesloten. 

 

De ochtend is bedoeld voor leden die graag willen weten of ze goede vogels gekweekt hebben 

voor het aankomende TT seizoen maar ook voor leden die bijzondere vogels in hun kweekhok 

denken te hebben en deze graag door een gecertifeerd keurmeester van de NBvV laten 

beoordelen. Kortom een zeer leerzame ochtend. 

 

Zoals eerder geschreven is het inmiddels een traditie dat we het seizoen afsluiten met deze zeer 

leerzame ochtend. De vaste kern van de club was weer aanwezig om zijn vogels te laten 

beoordelen door keurmeester Cor van Elven.  

 

Deze prachtige ochtend, wat het zonnige weer betreft, begon om ongeveer half 10 in de Brede 

School Joure met een bakje koffie en een gevulde koek en er werden weer veel verhalen verteld 

over het lopende kweekseizoen. Bij de één vliegen de jonge vogels de broedblokken en nesten 

uit alsof het lopende band werk is en bij de ander wil het totaal niet vlotten en zitten de vogels 

elkaar een beetje onnozel aan te kijken, zo van, wat is nou de bedoeling met die 

nestgelegenheid die mij baas mij heeft voorgeschoteld. Kortom gespreksstof genoeg. 

 

Hierna om ongeveer kwart over 10, toen iederéén binnen was, zijn we begonnen met het 

bespreken van de meegenomen vogels. 

Keurmeester Cor van Elven (ons vaste keurmeester wat deze ochtend betreft) kon ons weer zeer 

boeien met zijn  bespreking van de vogels en gaf antwoord op de vragen die aan hem gesteld 

werden naar aanleiding van de getoonde en besproken vogels. 

 

Om ongeveer half 12 waren alle meegenomen vogels besproken en hebben we het seizoen 

afgesloten met het bespreken van het nieuwe TT reglement van ons nieuwe TT opzet. 

We gaan naar een 1 daagse show en halen de TT een aantal weken naar voren. 

Hierover later meer. 

 

We wensen alle leden een prettige en vooral mooie Zomer toe met prima kweek resultaten zodat 

we op ons vernieuwde TT héél veel vogels kunnen showen. 

 

Want, we hebben ongeveer 80 leden, en als die nou eens per lid 5 vogels in zouden sturen dan 

hebben we met een aantal van 400 vogels een TOPSHOW. 

 

 

Het bestuur van Zanglust. 

 
 



WE GAAN WAT ANDERS/NIEUWS DOEN. 

 
Vernieuwde Tentoonstelling per 2019. 

 

Zoals je in het geruchten circuit misschien al wel zult hebben vernomen gaat  Volièrevereniging 

“Zanglust” Joure per 2019 de structuur van het bestaande Tentoonstelling drastisch wijzigen. 

We gaan in plaats van een meerdaagse show naar een 1 daagse show. 

 

We hebben dit rigoreuse besluit genomen vanwege het feit dat de bestaande show wat ons als 

bestuur en vaste inzenders betreft te lang duurt en er hoegenaamd van buitenstaanders geen 

belangstelling meer is om een dergelijke show te bezoeken en dus in de huidige vorm wat ons betreft 

geen bestaansrecht meer heeft. 

 

De laatste jaren is  gebleken dat een show van 3 of 4 dagen voor onze vereniging te lang is. 

Kwamen er vroeger nog veel bezoekers die het wel interessant of leuk vonden om eens te komen 

kijken naar wat voor vogeltjes er geshowd werden op een Vogeltentoonstelling, is het de laatste 

jaren vervallen tot een show voor alleen inzenders en zelfs een aantal hiervan komt niet meer op de 

show als toeschouwer. 

Diverse inzenders brengen woensdagavond hun vogels voor de keuring van donderdag en halen 

zaterdagmiddag hun vogels en prijzen op, en dat was het dan. Zelfs bij de opening en bekendmaking 

van de winnaaars zie je de inzenders veelal niet meer. Blijkbaar is er dus geen behoefte meer aan een 

dergelijk evenement. 

 

Tot zover het negatieve gedeelte van de laatste jaren. 

 

Waarom en hoe gaan we het anders doen? 

Zoals hierboven beschreven. 

De vernieuwde show zal worden gehouden in een nieuwe omgeving. 

We gaan naar Swimfun met de Tentoonstelling, dit is, zoals je vast weet, ook onze locatie voor de 

vogelmarkten. 

We laten hierbij ’t Perk en de Stuit na ruim 40 jaar achter ons. 

Dit is een bewuste keuze aangezien de huur die we de laatste jaren betaalden steeds wat hoger werd 

en in de komende jaren verdubbeld zal worden door gemeente De Fryske Marren. 

Dit zou voor ons als vereniging betekenen dat we ongeveer 800 tot 900 Euro moeten betalen voor 

een 3 daagse show. 

Tevens moeten we de extern ingehuurde catering betalen, wat ook al gauw een kostenpost van 400 

euro is. 

Daar tegenover staan wat ons betreft tijdens de show totaal geen inkomsten aangezien we geen 

entree heffen en de catalogus gratis verstrekken. 

Dus de kosten worden gewoon veel te hoog. 

Swimfun is daarentegen zo goed als gratis, alléén de catering is voor Swimfun. 

 

Vervolgens: 

De faciliteiten gingen de afgelopen jaren ook sterk achteruit nadat “de Stuit” overgenomen is door 

Turnclub CSC. (onze achtervolgers) 

Zo is bijvoorbeeld de keuken die bij ’t Perk aangesloten is (onze showzaal) niet meer te gebruiken. 

Oud, uitgeleefd en vooral zeer smerig.  

Ook is er in “De Stuit” geen dagelijks beheer meer aanwezig, wat voor ons erg lastig is in verband 

met toezicht. 



 

Ook is het regelmatig voorgekomen dat de hoofdingang afgesloten werd (bijv. op vrijdagavond) 

waardoor we geen bezoekers konden ontvangen. 

De eventuele bezoekers moesten dus onverrichter zake huiswaarts keren. 

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Al met al was het de laatste jaren zeer klantonvriendelijk en 

erg rommelig tijdens onze tentoonstelling. 

 
WAT GAAN WE DOEN!!!! 

We gaan zoals gemeld naar Swimfun en gaan een 1 daagse show organiseren. 

De bedoeling is dat we er een 1 dags topevenement van gaan maken en zoveel mogelijk leden erbij 

te betrekken. 

De show is overigens ook opengesteld voor niet leden van Zanglust. 

We hebben hierin de steun van de NBvV. 

We willen een voortrekker zijn in Vogelland. 

 
DE KEUR/SHOW DAG. 

We willen graag dat de inzenders tijdens de dag van de keuring en show aanwezig zijn. 

De inzenders krijgen een natje en een droogje aangeboden door de club en mogen aanwezig zijn 

tijdens de keuring van de door hun ingezonden vogels. 

Hierdoor heeft de dag ook nog een bijzonder educatieve functie wat betreft het kweken en houden 

van vogels. 

We hebben inmiddels een aantal keurmeesters bereid gevonden die ons bij willen staan in deze 

nieuwe opzet. 

De bedoeling is dat de vogels ingebracht worden vrijdagavond van 18:00 tot 20:00 uur of 

zaterdagochtend van 07:00 tot 08:00 uur al naar gelang uw voorkeur. Wat de inzender dus maar 

schikt in dezen. 

Vanaf 08:00 uur zaterdagochtend gaan we keuren in het bijzijn van de inzenders. 

We gaan er van uit dat de keuring om ongeveer 12:30 klaar is en vervolgens de keurbriefjes aan de 

kooien kunnen bevestigen en een beknopte catalogus kunnen maken voor de prijsuitreiking. 

Vervolgens opent de show om 14:00 uur en is open voor inzenders, liefhebbers  en bezoekers van 

Swimfun. Er zal ’s-middags een aantal keurmeesters aanwezig zijn om uitleg te geven over de 

gekeurde vogels. 

Kortom we gaan er een complete vogeldag van maken waarbij je ook tips en advies krijgt over 

je geshowde vogels. 

 

Het betekent ook, dat je de vogels niet 4, maar 1 dag kwijt bent. 

…en alles wat betreft de show mee kunt maken. 

 

Het nieuwe reglement met diverse aanpassingen in o.a. vraagprogramma en prijzen is opgemaakt 

door Klaas Snijder en Age Ruiter en is goedgekeurd door het bestuur van Zanglust en keurmeesters. 

Het prijzenschema wordt ook drastisch aangepast. 

Zie in het later toegestuurde reglement. 

 

“IT KOE MINDER…” 

Tot slot onze Drie Musketiers zoals vaak beschreven in “Onze Vogels” waren het er ook wel mee 

eens en het commentaar was zoals gebruikelijk natuurlijk “It koe minder”. 

 

Namens het bestuur,  

Age Ruiter  



 



 

 
Sarah, de Swimfun mascotte.(Foto: Sanne Eeken) 

 
 



 
 
 

VOGELMARKT 
 

JOURE 
 

Zaterdag 19 oktober 2019 
 Locatie: 

Sportief knooppunt / Sportfun Joure 
 
 



 



 
Voorzitter Marco heeft tijdens de markt van oktober 2018 Sarah geringd met een vaste pootring  

van Zanglust. 
Foto: Sanne Eeken 

 
 



Sarah op de foto met Daniëlle. 
Foto: Sanne Eeken 

 
 



VOGELMARKT 

 JOURE 

 Zaterdag 19 oktober 2019 
  

Locatie: 

Sportief knooppunt / Sportfun Joure 

met groot gratis parkeerterrein 

Sewei 3, 8501 SP Joure 
Open van 9:00 tot 12:00 

Entree vanaf 09:00 uur € 3,50 / Entree voor 09:00 uur € 5,00 

Kinderen tot 12 jaar gratis toegang 

Inlichtingen: 

www.zanglustjoure.nl  

vogelmarkt@zanglustjoure.nl  

Tel: 0513 552 102 (na 18:00 uur) 
  

Wij passen de marktregels van de NBvV toe! 
  

Organisatie: 

Volièrevereniging "Zanglust" Joure 
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SPONSOR VOGELMARKTEN 2019 
 

 

 

 

Wim van de Lustgraaf, Veenendaal 

Website: www.wimvandelustgraaf.nl 
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J.D. Bergsma 
Kweeknummer LM42 

  Kweker van: 

-  Zebravinken 

- Australische Prachtvinken 

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

 

 
 

 

 
 

 

 



 



 



 

 


