
 

 

 

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

 

 
 

Cluborgaan Zanglust Joure: mei-juni 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: 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. 
 
 



Zeer geachte vogelvrienden. 
 
Namens het bestuur wil ik graag even enkele gedachten op papier zetten zodat u weet wat er zoal 
speelt. Als eerste was er een mededeling van onze bond de NBvV dat verenigingssamenkomsten 
verboden blijven tot 1 september. De  bond schrijft: “ Het samenkomen in eigen gebouwen en 
publieke plaatsen, ook al is dat in eerste instantie tot 30 personen en vervolgens tot 100 personen 
blijft verboden tot 1 september, tenzij hierop  een versoepeling komt vanuit de overheid. 
 
Concluderend: 
Als een vereniging in een cafe of restaurant haar bijeenkomst gaat houden is dit toegestaan. Als 
een vereniging in een eigen clubgebouw of andere publieke plaats gaat vergaderen is dat niet 
toegestaan. 
Hoe komt het met de vogelmarkt en onze tentoonstelling. Ik heb voor jullie even een belrondje 
gemaakt. Klaas Snijder onze vroegere voorzitter en huidig bondsvoorzitter is weinig optimistisch. 
De eigen T.T. zou nog wel mogelijk moeten zijn maar om een markt te organiseren ben je 
vergunning plichtig en derhalve afhankelijk van de toestemming van de overheid. Klaas verwacht 
voor als nog niet dat evenementen waar meer als 300 mensen worden verwacht, doorgang zullen 
vinden. 
 
Hoe is het met de handel:  
Doordat Meppel (Assen) en Joure beide niet meer doorgingen viel de plaatselijke handel stil en 
hadden veel van onze leden nog veel vogels in de kooien en het broedseizoen stond voor de deur. 
Nu moest je de vogels particulier zien kwijt te raken en dat gaat mondjesmaat. Velen van ons 
wilden liever ook geen mensen om de deur i.v.m. corona. Het gevolg is dat  velen van ons met de 
hokken vol zitten. Enkele kwekers hebben bewust paal en perk gesteld aan de kwekerij omdat ze 
vrezen dat ze op termijn zitten met overbevolking (overbevogeling).  
Bij Simon Bles onze plaatselijke op- en inkoper van vogels ligt de handel voor 99% stil ook omdat ik 
liever geen mensen op het erf wil. Het aanbod is er wel maar ik blijf even rustig tot in augustus. 
Simon heeft wel hoop dat m.n. de wat kleinere markten in september weer los kunnen maar “Ik 
mut it noch sjen”. Het advies luidt : “Niet te veel kweken” 
Gosse van der Heide (broeder) weet te melden: “Er is altijd handel hetzij voor weinig hetzij voor 
veel”. Volgens Gosse moet je de wegen weten te vinden waar de afzet is te vinden en dan is er veel 
mogelijk. De vraag bepaalt de prijs en dan moet je soms genoegen nemen met wat je kunt 
ontvangen, maar kwijt kun je ze bijna altijd. 
Michael van Vliet komt eigenlijk altijd bij ons in Joure en is een vermaard dierenhandelaar. Michael 
wist te melden dat er vandaag (19 mei) wordt vergaderd of het mogelijk is dat de markt van 
Barneveld weer open kan. Er zit dus verruiming aan te komen. Michael is zeer hoopvol wat de 
markten betreft. Ik ga er van uit dat de versoepeling doorzet en dat we in oktober weer volop los 
kunnen. Handel is er wel en er is ook genoeg vraag, ook uit het buitenland. Het vervoer is 
momenteel het grootste probleem omdat er te weinig vliegtuigen vliegen zit je met duur vervoer 
om de vogels etc. weg te krijgen. 
 
Op hoop van zegen. We blijven u op de hoogte houden en wensen u  gezondheid toe. 
 
Namens het bestuur uw secretaris:  
J.A. van der Heide 



 
EVEN VOORSTELLEN: KLAAS SNIJDER 
 
Klaas Snijder kwam ter wereld in het jaar 1957 als zoon van Bauke en Hammie die woonden in 
Langweer. Na de lagere school en de Mavo en Havo belandde hij op R.P.A. in Heerenveen. Daar 
werd Klaas opgeleid tot onderwijzer. Hij werd docent in Rotsterhaule en promoveerde later tot 
directeur van de scholen van Haskerhorne en Rotsterhaule. 10 jaar geleden sloeg het noodlot toe 
en werd Klaas weduwnaar. Hij is sinds 9 maanden ook een trotse Opa (pake) en speelt wekelijks 
voor oppas opa in Roden. Tegenwoordig trekt Klaas er veel op uit met vriendin Els. 
Klaas Snijder , wie kent hem niet. Hij werd lid van Zanglust in 1984 nadat hij de vogeltentoonstelling 
had bezocht in 1983. In zijn toenmalige woonplaats Scharsterbrug stond nl. een volière en daar 
kwamen wat Japanse meeuwen en zebravinkenspul in te vliegen. Hij werd als snel gevraagd voor 
de redactie en later de  vogelmarktcommissie. Verder heeft Klaas in de loop der jaren het 
secretariaat beheerd en is tot 2011 de voorzitter van Zanglust geweest. Via onze vereniging kwam 
Klaas in 2010 in het hoofdbestuur van de NBvV als tweede voorzitter en werd in 2016 algemeen 
voorzitter van onze bond. Maandelijks kunnen we zijn bijdrage lezen in zijn column in “Onze 
Vogels”, waarbij vaak gerefereerd wordt aan onze vereniging en haar leden (de drie musketiers). 
Sinds kort maakt Klaas vaak samen met Els Europese tripjes omdat hij voorzitter is geworden van 
de E.E. afdeling vogels. De E.E.(Entente Europienne) is de Europese vereniging voor 
Kleindierhouders en behartigt daar onze belangen etc. 
Toen Klaas verhuisde naar Joure werd er overgeschakeld naar kromsnavels zoals grote parkieten en 
agaporniden . Met Age Ruiter en Lammert Bos heeft Klaas zich ingezet om de kleine grasparkiet 
weer voor het voetlicht te krijgen. De grote Engelse grasparkiet had de kleine helemaal verdrongen. 
Hun opzet is geweldig gelukt. In 2011 werd de kleine grasparkiet voor het eerst gevraagd op de 
Nederlandse kampioenschappen en er kwamen 35 inzendingen. Bij de laatste kampioenschappen 
waren er 350 inzendingen en hebben de kleintjes de Engelse parkieten geheel overvleugeld . 
Hoogtepunten in de vogelhobby zijn wel dat hij zich de eerste Nederlandse kampioen kleurparkiet 
heeft gekweekt  op “Vogel 2011” in Apeldoorn. In het toenmalige F.E.C. in Leeuwarden is Klaas T.T. 
kampioen geweest van alle aanwezige kromsnavels en kortgeleden werd hij ook nog 
Europeeskampioen in Kopenhagen.  
De toekomst is ongewis m.n. door het Corona-virus. In zuid Nederland zijn rake klappen gevallen 
ook in bij leden. Vogelmarkten zijn evenementen net als districtsshows, de januarishow, en de 
wereldshow, deze zijn allen vergunning plichtig en derhalve ben je dan afhankelijk van de overheid. 
Klaas is op voorhand niet optimistisch of dit allemaal wel doorgang zal vinden. 
Wensen voor Zanglust: “Moai sa troch gean, we ha een stevige vereniging en it bestuur hat it goed 
op ‘e rit. Landelijk stean jim er best foar” 
 
Mei dank oan Klaas Snijder, secretaris J.A.van der Heide 
 
 

 
 











 



 















 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2020 
 

 

 

 
 

 

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 juni/juli. 


