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40E VOGELSHOW VOLIÈREVERENIGING ZANGLUST
Het houden van volièrevogels is een hobby waar
velen plezier en ontspanning aan beleven. De
actieve Volièrevereniging Zanglust uit Joure
houdt de komende dagen weer haar jaarlijkse
vogelshow, de veertigste al, in bijzaal ‘t Perk van
de sporthal De Stuit in Joure, samen met Vogel-
vrienden Sneek en de Speciaalclub Australische
Prachtvinken & Papegaai Amadines uit Friesland
en Groningen.
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en Groningen.

JOURE Hoewel het de veertigste
vogelshow is, gaat het niet gelijk
opmet het aantal jaren dat de ver-
eniging bestaat. Er werd namelijk
enkele malen noodgedwongen
overgeslagen, bijvoorbeeld ten tij-
de van veeziekte. In november
1967 is de Volièrevereniging in de
huidige vorm opgericht of beter
gezegd opnieuw opgericht, want
het was een doorstart van een be-
staande vereniging.
Het huidige bestuur bestaat uit
Klaas Snijder, voorzitter, Feike
Sijsma, secretaris, Jan Bergsma,
penningmeester, Age Ruiter, ten-
toonstellingssecretaris en Cees
Holtrop, allen uit Joure, behalve
Sijsma, die in Oudehaske woont.
Ze raakten vaak al jong in volière-
vogels geïnteresseerd. Feike Sijs-
ma: ,,Ik was in Wolvega geduren-
de de lagere school jeugdlid. Mijn
vader was een liefhebber. Toen
stopte ik een aantal jaren, maar
begon later weer.” Ook Age Ruiter
was al vroeg jeugdlid. Jan Berg-
sma: ,,Ik hield eerst postduiven,
maar kreeg daar ziekte in, ze gin-
gen allemaal dood. In de Toerstege
woonde iemand die zangkanaries
hield. Toen ben ik overgestapt.”
Voor Klaas Snijder begon het wat
later: ,,Toen ik uit dienst kwam
was er weinig emplooi bij het on-
derwijs. Ik had eerst veel vrije tijd.

Toevallig stond er bij ons nieuwe
huis een volière van de vorige be-
woner. Zo kwam ik bij toeval aan
een nieuwe hobby. Werk kreeg ik
daarna toch nog vlot.”

De Drie Musketiers
Van de oude garde, die ook de eer-
ste vereniging nog hebbenmeege-
maakt, zijn nog steeds actief lid:
Jan Bergsma, medeoprichter in
1967, Jopie Idsinga en Lammert
Bos. Ze zijn dragers van de ‘speld
voor bijzondere waardering’, die
men krijgt bij 25 jaar betrokken-
heid bij het bestuur. Omdat het
drietal dikwijls als eenheid op-
treedt en met vogels naar shows
reist worden ze door de anderen
goedmoedig ‘de drie musketiers’
genoemd.
Het was die eerste vereniging die
de grote volière in park Herema
State tegen de helling van de berg
beheerde. Met de bouw van het
nieuwe gemeentehuis en de aan-
leg van het pleintje is dit verblijf
voor de vogels weggehaald. In die
jaren hadmen helaas ook al regel-
matig te kampenmet vandalisme,
danbleekhet gaasweer te zijn ver-
nield en de vogels soms ontsnapt.
De jaarlijkse vogelshow, waarbij
de vogelswordenbeoordeeld door
een vakkundige jury en prijzen
worden toegekend, werd in het
begin nog bij Rob van Terwisga ge-
houden, maar met de bouw van
sporthal De Stuit en via bemidde-

ling van enkele gemeenteambte-
naren, werd het bijzaaltje ‘t Perk
vanafmidden jaren ’70devaste ac-
commodatie. De grotere districts-
show, waarbij het om het Fries
kampioenschap gaat, werd twee-
maal in de Evenementenhal ge-
houden.
Naast de vogelshow wordt nog
tweekeerper jaar, inde lente en in
de herfst, in de grote zaal van De
Stuit, de eigen vogelmarkt gehou-
den. Daarbij gaat het om de ver-
koop van volièrevogels en allema-
terialen die hiermee te maken
hebben. Ook is het een ontmoe-
tingsplaats voor de vogelliefheb-
ber. De Joustermarkt behoortmet
Meppel en Zwolle tot de grootste
van het noorden.
De leden van de Jouster vereni-
ging bezoeken met hun troetel-
dieren ook graag de districtsshow,
die in december weer in Leeuwar-
den wordt gehouden en het grote
landelijke evenement Vogel 2011
van de NbvV in januari in Apel-
doorn, waar ruim 15.000 vogels

worden samengebracht.
Binnen de vereniging heeft ieder-
een zijn eigen specialiteit en favo-
riete groepdieren. Zo zijn er deka-
narieliefhebbers, houders van
‘kromsnaveligen’ (parkieten en-
zovoort) ende groepmet een voor-
keur voor siervogels, een grote
groep tropische vogels. De beoor-
deling door de jury is een verhaal
apart, iedere hoofdgroep wordt
weer volgens andere criteria be-
oordeeld.
Het ledenaantal is momenteel on-
geveer 90. Niet iedereen is actief
binnen de vereniging. Verder zit-
ten vier jeugdleden en ook vier da-
mes bij. Klaas Snijder: ,,We zijn
een gezellige, hechte vereniging
met een lage drempel. Daarom is
de show de komende dagen ook
gratis toegankelijk, een unieke
kans om met deze prachtige hob-
by kennis te maken.”

Informatie: secretariaat, tel. 0513-
677619 of e-mail: f.sijsma@ho-
me.nl. Zie ook: www.zanglust.tk.

Een mooie volière met fraaie vogels binnen of (en) buiten is een fantastische vrijetijdsbesteding. Het huidige bestuur, v.l.n.r. Feike Sijsma, Age Ruiter, Jan Berg-
sma en Klaas Snijder. Cees Holtrop ontbreekt op de foto. Foto: Durk Visser
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