
 

 

 

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

 

 
 

Cluborgaan Zanglust Joure: april 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 
 

 
 

 
 

mailto:Tel:%2006-40103494
mailto:jvisser01@hotmail.com
mailto:vogelmarkt@zanglustjoure.nl
mailto:reingroenendal1949@gmail.com


 



 
Geachte vogelvrienden, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk wel zullen begrijpen gaat onze tafelkeuring op 25 april a.s. 
niet door. Dit was normaal gesproken altijd het einde van ons seizoen waarna we in 
september weer met een nieuw seizoen zouden gaan beginnen.  
We hopen op 10 september weer van start te kunnen gaan met een lezing in de Brede 
School en ook hopen we dat onze T.T. en de halfjaarlijkse vogelmarkt in het najaar 
doorgang zal kunnen vinden. Echter niets is zeker in deze turbulente tijden. Afwachten 
dus maar. We hopen dat u ondanks alles een goed kweekseizoen mag beleven. We 
mogen anders ook niet veel ondernemen dus de vogels kunnen alle aandacht krijgen.  
Van  de bond kreeg ik het jaarverslag, een enkel punt hieruit wilde ik met u delen. 
Onze eigen landelijk voorzitter Klaas Snijder sprak in zijn openingswoorden: “Een 
terugkerend thema en grote ergernis is het begrip Hobbymatig en bedrijfsmatig 
handelen. Waarschijnlijk meer dan 98% van onze leden zijn hobbymatig bezig, hoeven 
dus geen cursus te volgen, hoeven geen UBN-nummer, maar de criteria zijn vaag”.  
Er is ook een steeds verder gaande samenwerking met andere bonden zoals de KLN en 
de NBS, samen staan we sterker en ook internationaal gaan we als bond een toontje 
meezingen, zodat de NBvV “in het hart zit van de mondiale dierenhobbywereld”.   Het 
nieuwe vraagprogramma is operationeel en in het afgelopen seizoen zijn er 300 NBvV-
surveillanten bij gekomen die een adviserende rol hebben bij tentoonstellingen en 
vogelbeurzen. 
Zorg is er over het lijfblad “Onze Vogels”, dit komt voornamelijk door de teruglopende 
advertentie inkomsten en de steeds hogere verzendkosten. In dit verband is het aardig 
om te weten dat onze bond per 1 jan. 2020 bijna 20000 leden had. U kunt nagaan dat 
je hoge verzendkosten krijgt als je een blad 12 keer per jaar moet verzenden. Een 
eenvoudig idee is natuurlijk om het blad 10% dikker te maken en 10 keer per jaar te 
laten verschijnen, werkt naar mijn idee erg kosten besparend. 
Leuk om te weten dat er per 2 maart 2020  totaal 20785 leden waren, verdeeld over 
450 afdelingen. De grootste afdeling is Urk met 203 leden en de kleinste is Valkenburg 
met 2 leden. Wij als Zanglust Joure scoren betrekkelijk goed, met onze 68 leden staan 
we mooi bij de bovenste helft van Nederland op plaats 55 van de 450. We doen het 
dus goed zelfs beter dan Amsterdam onze hoofdstad en Den Haag onze regeringsstad 
samen. 
Nogmaals een goed kweekseizoen, maar bovenal wens ik u namens heel het bestuur 
een goede gezondheid voor u en allen die u lief en dierbaar zijn. 
 
Uw secretaries 
J.A. van der Heide 

 



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 1: 
Ringenbestelformulier uiterlijk 5 mei 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 voorstellen jubilaris: 
 

Marten Jongsma 
 
Marten Jongsma werd op de afgelopen jaarvergadering onderscheiden voor 
een lidmaatschap van maar liefs 60 jaar. Je denkt dan dat je bij een oude 
knakker op bezoek komt maar Marten is nog altijd lang en lenig en oogt 
uitermate fit. Dhr. Jongsma heeft veel voor onze vereniging betekend. Zo is 
hij samen met Hans Tamminga en Bert Groenendijk de initiator geweest van 
onze vogelmarkt. We kunnen rustig stellen dat door dit initiatief in de jaren 
70-tig onze vereniging zo’n stabiele basis heeft. 
Marten Jongsma werd in 1941 geboren in St. Jut en moest als lytse jonge op 
klompkes nei Rottum nei Skoalle rinne. In 1949 kwamen ze naar Joure, vader 
werkte als buschauffeur bij D.E. Toen Marten 15 jaar oud was, werd hij al lid 
van de vogelvereniging. Met een korte onderbreking heeft hij het nu 60 jaar 
volgehouden. In het begin woonde Marten aan de Molenwei bij de 
Penningasmolen maar nu al weer jarenlang in de Johan Willem Frisostraat. 
Marten heeft eigenlijk altijd gekweekt met tropische vogels. Zo heeft hij nu 
Bichenows astrildes, driekleurpapegaaiamadines, Goudbuikjes, Binsen etc. 
Als je kijkt naar de grote successen in het verleden dan kom je op de Japanse 
Meeuwen.  Het gezin Jongsma was de beste Japanse Meeuwen kweker van 
Nederland, oorkondes en bekers sieren zijn verzameling trofeeën. Marten 
heeft heel veel bewaarmappen waarin hij krantenknipsels, oorkondes, T.T. 
uitslagen etc. bewaard. Nog altijd is hij actief voor de vogelsport. Hij vindt het 
mooi wurk om what te dwaan. In het verleden is Marten wel voorzitter 
geweest, materiaalbeheerder, T.T. opsierder en sa. Niet onvermeld mag 
worden dat ook echtgenote Janke altijd actief meewerkte. Het in elkaar 
nieten van de catalogus (jarenlang), 25 jaar  de verloting verzorgen, clubblad 
drukken en útsultje. Tevens was Marten vaak Parkeermeester en ook voor de 
bond actief bij de opbouw van T.T.-en. Met zijn jarenlange ervaring wil 
Marten Jongsma ons het volgende advies meegeven: als je met de vogelsport 
begint, start met goede vogels bij een kweker vandaan, frisse vogels van 
kwaliteit. Laat de vogels eerst even wennen en gooi ze niet direct in de 
voliëre maar observeer ze eerst een tijdje. 
Marten Jongsma namens de vereniging “Zanglust Joure” van harte 
gefeliciteerd. 



 

 
 
Marten wordt door de districtsvoorzitter Sicco Veenstra gehuldigd met zijn 60 jarig lidmaatschap 

van Zanglust Joure en de NBvV.(Foto: Sanne Eeken) 

 
 



Even voorstellen: 
 

Jacob Visser 
 
Ons nieuw bestuurslid is Jacob Visser. Jacob woont in de Johan Willem Friso 
straat in Joure. Hij ontvangt mij in een sfeervol ingerichte woonkamer. Hij 
heeft deze woning gekocht toen hij 21 jaar oud was en woont er nu 4,5 jaar . 
Hij heeft eigenhandig de hele woning gerenoveerd en 4 jaar geleden alles 
nieuw aangeschaft. In het begin had Jacob prachtige kooien gemaakt op de 
slaapkamer, maar toen het dak vernieuwd moest worden beviel dat niet 
meer zo goed. Nu heeft meneer Visser achter huis een 6 meter lange voliëre 
gebouwd en in het hok achter de woning  fantastische broedkooien 
ontworpen en gemaakt voor 14 span barmsijzen, 5 span major putters split 
voor eumo, satinet en isabel. Ook zag ik nog Japanse Nachtegalen en een 
span Schama lijsters die hij de dag van te voren uit Rotterdam had 
opgehaald. 
Jacob Visser werd als jongetje van 8 jaar besmet met het vogel-virus in St. 
Nyk. Bij Hessel Zijlstra zag hij een prachtige voliëre . Hessel bouwde ook een 
kooi voor de kleine Jacob. Mensen die van hun vogels af wilden mochten ze 
bij Jacob brengen en zo had Jacob zijn eerste vogels gratis en voor niets. Als 
14 jarige ging hij helpen bij boer De Jong en op zaterdag werkte hij als 
jongste bediende bij garage De Winter. Hij volgde een opleiding in de bouw 
en daarna werd hij nog gediplomeerd automonteur. Nu is Jacob al weer 4 
jaar werkzaam als onderhoudsmonteur bij Enercon en mag hij windmolens 
draaiende houden. Jacob leeft samen met zijn kat Flip en heeft in de kamer 
ook nog 2 in ontwikkeling zijnde aquaria. Vaak tuft Jacob op een door hem 
zelf gerenoveerd Thomas brommertje door Joure. Jacob Visser is geweldig 
handig of zoals hij zelf zegt: ” Ik rêd my lang”. Wij van “Zanglust Joure” zijn 
blij met zijn komst als bestuurslid.  
Jacob zal zich voornamelijk richten op het T.T.-gebeuren. 
 

 



 
 

Ons nieuwe bestuurslid Jacob Visser tijdens de prijsuitreiking van de afgelopen TT. 

(Foto: Sanne Eeken) 



Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben we een aantal jubilarissen gehuldigd met 

lidmaatschap, Marten Jongsma (60 jaar), Bert Groenendijk (40 jaar), Johan Althuisius (25 jaar) en 

Cornelis de Wagt (25 jaar). 

 

Hieronder volgen een aantal foto’s van de huldiging. 

 

 

 
 

Marten Jongsma (60 jaar lid) (Foto: Sanne Eeken) 



 
 

Bert Groenendijk (40 jaar lid) (Foto: Sanne Eeken) 

 

 



 

 
 

Cornelis de Wagt (25 jaar lid) (Foto: Janke Althuisius) 

 

 



Johan Althuisius (25 jaar lid) (Foto: Sanne Eeken) 

 

 

Marten krijgt namens de vereniging een bloemetje uitgereikt door voorzitter Marco Eeken. 

(Foto: Sanne Eeken) 



 

 

 
 

Bert krijgt een bloemetje uitgereikt namens de vereniging door voorzitter Marco Eeken. 

(Foto: Sanne Eeken) 

 

 



 
 

 
 

Johan Althuisius krijgt ook een bloemetje uitreikt namens de vereniging door de voorzitter 

Marco Eeken. (Foto: Sanne Eeken) 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

3 van de 4 jubilarissen op de foto met districtsvoorzitter Sicco Veenstra en Zanglust voorzitter 

Marco Eeken. 

Vlnr.: Marco Eeken (Voorzitter), Johan Althuisius, Bert Groenendijk, Marten Jongsma en Sicco 

Veenstra (Districtsvoorzitter). Cornelis de Wagt ontbreekt op de foto. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2020 
 



 

 

 
 

 

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 

 
 

 

 
 

mailto:j.bergsma@hetnet.nl


 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende  
 

 
 

verschijnt in mei. 


