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FEEST VAN KLEUREN EN WELLUIDENDE VOGELGELUIDEN

Vanaf de opening op donderdagavond tot en met
zaterdag bood ‘t Perk, de kleine zaal van Sport-
hal De Stuit voor het publiek weer een feest van
kleuren en welluidende vogelgeluiden.
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JOURE De 40e Vogelshow van Vo-
lièrevereniging Zanglust was bij-
zonder geslaagd te noemen, zo
meldt bestuurslid Jan Bergsma:
,,Het liep gezellig af en aan, we
hebbennieuwe ledengekregen en
het was bij de opening zo druk dat
we extra stoelen aan moesten sle-
pen en dat met het slechte weer.’’
De deelnemende vogels, allemaal
afzonderlijk in kooien, waren

woensdag al door een deskundige
jury beoordeeld en de eigenaren
kregen bij ieder dier een keurings-
briefje. Deprijzenwerdendonder-
dag uitgereikt en een aantal die-
ren werd per categorie met het
paarse kampioensvaantje gedeco-
reerd.Ookwerdenenkele leden in
het zonnetje gezet.
Met bestuurslid Kees Holtrop, ook
een man van het eerste uur, die al
ruim een halve eeuwbij de vereni-
ging betrokken is geweest, maak-
te de Jouster Courant een rond-

gang langs de diverse vogels: heel
veel kanaries, natuurlijk kanarie-
geel, maar ook met de oorspron-
kelijke basiskleur groen of andere
kleuren en tekeningen, graspar-
kieten, dwergkwartels, grotere
parkietensoorten, dwergpape-
gaaien, diamantduifjes, zebra-
vinkjes en nog veel meer soorten.
Momenteel is Holtrop materiaal-
beheerder voor de vereniging,
maar hij is eerder ringcommissa-
ris geweest: ,,Onze leden konden
dan de ringen met hun eigen
kweeknummer bij mij bestellen
en ik hield daarover de admini-
stratie bij. Zulke ringen zijn ver-
plicht voor inzendingen.’’
Kees Holtrop had ook al vroeg be-
langstelling voor volièrevogels:
,,Ik hebwel 70 procent van de hier

aanwezige vogels zelf wel gehad,
maar ik ben begonnen met gras-
parkieten. Daar ben ik vaak kam-
pioen mee geweest. Ik had thuis
wel 20 à 30 spannetjes en kreeg
soms wel 200 jongen per jaar. La-
ter had ik andere soorten vogels.’’
Kleine parkieten met een verfijn-
de stippentekening worden
meestal hoog gewaardeerd door
de jury, zo vertelt Holtrop. Parkie-
ten in gevangschap hebben vaak
deneiging steeds groter teworden
en af tewijken van de oorspronke-
lijke soort in Australië. De laatste
tijd heeft Holtrop het houden van
grasparkieten weer opgepakt,
maar wel met minder dieren dan
vroeger, want hij wordt een dagje
ouder enheeft ookanderehobby’s
en bezigheden, zoals een boot.

Het is en blijft een fantastische hobby, zo is Kees Holtrop van mening, hier bij zijn geliefde grasparkieten. Foto: Durk Visser


