
 

 

 

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

 

 
 

Cluborgaan Zanglust Joure: november 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: zanglustjoure@gmail.com 

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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Ledenavond: Lezing Kanaries door de heer Johan Bruining 

 

Dinsdag 19 november, aanvang 20:00 uur 

Locatie: Brede School Joure Zuid, Kon. Julianalaan 3 Joure 

 

Dinsdagavond 19 november houden we al weer ons laatste ledenavond. 

Dez avond zal in het teken staan van een lezing gegeven door de heer Johan Bruining. 

De lezing zal deze keer gaan over Kanaries. 

 

Tentoonstelling: 

Verder gaan we de afgelopen Tentoonstelling, zoals deze gehouden is in de nieuwe opzet, 

nog even kort bespreken en waar nodig hier en daar nog enkele veranderingen aanbrengen.  

 

De Tentoonstelling was overigens zeer geslaagd te noemen en dit heeft ons als bestuur en 

medewerkers bijzonder goed gedaan. Het is natuurlijk altijd maar afwachten wat een 

vernieuwing gaat brengen. 

 

Het aantal ingezonden vogels is gelijk gebleven aan de Tentoonstelling zoals we die hielden in 

De Stuit. 

Het aantal bezoekers was natuurlijk vele malen groter dan wat we in De Stuit over de vloer 

kregen. 

 

We gaan met de Tentoonstelling dan ook op deze voet verder. 

 

Vogelmarkt: 

Ook gaan we de vogelmarkt nog even kort nabespreken. 

Hier zijn verder geen bijzonderheden over te melden. 

De markt loopt zoals gewoonlijk altijd op rolletjes. 

 

Op de volgende pagine kun je een verslag vinden van de secretaris over de TT en Vogelmarkt. 

 

Namens het bestuur, 

Age Ruiter 

 

 

 

 

 



Verslag algemene ledenvergadering “Zanglust “ donderdag 12 september 2019. 

Er zijn 21 leden aanwezig en 2 leden t.w. J. Bergsma, K. Snijder en R. Groenendal hebben zich 

afgemeld. 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

Ringen 

Als eerste geeft de voorzitter Janke Althuisius het woord over de problemen die zij ervaart bij de 

ringenbestellingen . 

Janke geeft aan dat zij bestellingen binnen krijgt via apps, losse briefjes in de brievenbus, 

telefonische bestellingen etc. Zij moet zich er dan maar mee redden en uitzoeken welke 

ringnummers bij welke vogels horen etc. Dit kan zo niet langer en dit wil Janke zo niet meer, op 

deze manier heeft zij er extra werk van . 

We spreken af dat er alleen ringen besteld kunnen worden via het officiele ringenformulier dat is 

te downloaden via onze eigen Zanglust-site of via de site van de NBvV. 

Een ander belangrijk punt is de wijze van betaling. Onderaan het formulier staat een machtiging 

dat u via de bond zou kunnen betalen. Dit geldt echter alleen voor leden die niet bij een 

vereniging zijn aangesloten (verspreide leden). Wij als leden van Zanglust moeten altijd betalen 

aan onze eigen ringencommissaris en altijd via de bank. Je zit dan niet met wisselgeld te 

hannissen. Dus tegelijk met de bestellingen het verschuldigde bedrag overmaken naar het 

banknummer van de ringencommissaris. Aldus besloten. 

 

Tentoonstelling                                                                                                                                                                                

De materialen die we nodig hebben moeten vrijdagmiddag worden opgehaald. Jappie vraagt Rein 

om een grote kar zodat we de benodigde spullen in één keer kunnen laden. Na de 

tentoonstelling mogen we deze bij Swimmfun stallen zodat we de materialen in de toekomst 

mooi dichtbij hebben. Keurig door Marco geregeld. Een tekening met de kooiopstelling door 

Jopie gemaakt gaat rond. Er blijkt genoeg ruimte voor een paar honderd vogels 

Niet geringde vogels mogen worden ingestuurd in de Open Klasse = OK  en ook niet zelf 

gekweekte vogels vallen hieronder. Deze vogels worden wel gekeurd maar komen niet in 

aanmerking voor een prijs. 

De jaarring is niet beslissend, je mag dus ook oudere vogels insturen, graag zelfs. 

De inbreng en afhaalbriefjes worden tijdens het inbrengen uitgedeeld en niet meer naar uw thuis 

adres opgestuurd. Zie vraagprogramma. 

Er worden geen stammen meer ingezonden. Alleen stellen en enkelingen worden gevraagd. 

 

 

 

 

 



 

Vogelmarkt 

Er wordt vanuit gegaan dat zich ’s-morgens om 6 uur voldoende mensen melden om mee te 

helpen met de opbouw van de markt. Ook het opruimen gaat als vanzelf. Het komt altijd goed 

omdat vele mensen enthousiast zijn. Heb je vogels over, breng ze zoveel mogelijk naar dit 

evenement zodat er ook wat te kopen valt. 

Simon vraagt om hulp om zoveel mogelijk strooifolders uit te delen op de markt in Zwolle. 

Helaas heeft Wim van de Lustgraaff nog geen folders ontvangen, hij was bereid om deze mee te 

zenden met zijn postbestellingen.  

 

Contributie verhoging 

Als vereniging houden we nu € 17,50 per lid per jaar over, de rest van de € 37,50 gaat als 

afdracht naar de bond. Volgend jaar  gaat de bond de afdracht met € 2,00 verhogen zodat er 

nog maar € 15,50 euro voor de vereniging overblijft. We doen daarom het voorstel om de 

contributie met € 2,50 euro te verhogen naar € 40,00 per jaar. 

Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen, waarvan acte. 

 

Rondvraag 

Leden die lid zijn geweest van een andere vereniging dienen zelf aan te geven hoe lang ze al bij 

de bond zijn aangesloten, soms is dat al heel lang maar wij als bestuur hebben alleen niet altijd 

de gegevens hoe lang men lid is van Zanglust. 

Om weer een feestavond te organiseren wordt er gevraagd om suggesties. Men was zeer te 

spreken over de vorige feestavond .Dus graag weer iets in dezelfde trend. 

 

Jopie Idzinga heeft nog enkele universeel kooien te koop. 

 

Om 22.00 uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen een lekker versnapering en 

wel thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSLAG TENTOONSTELLING EN VOGELMARKT 

 

Op onze jaarlijkse tentoonstelling mochten we 153 vogels begroeten. Ze  werden ingezonden 

door 19 kwekers (volgend jaar meer). Als je bedenkt dat er enkele erkende kwekers niet hadden 

ingezonden dan kunnen we stellen dat we van een geslaagde T.T. mogen spreken. Er waren 

meer vogels ingezonden dan 2018 en met de absente kwekers erbij verwachten we volgend jaar 

meer dan tweehonderd inzendingen. 

  

Enkele kwekers gebruiken deze tentoonstelling om eens te kijken wat de keurmeester van hun 

vogels zegt. Ze gebruiken de T.T. als het ware als een soort tafelkeuring of als jongdierendag. 

Het keurgeld bedroeg slechts 1 euro en je kon dus voor weinig geld veel vogels laten keuren. 

Wat als zeer positief werd ervaren was de vele belangstelling die we de gehele dag mochten 

ervaren, het was een gezellige drukte. We kunnen gerust stellen dat deze eendaagse keuring een 

geslaagd experiment was en volgend jaar zeker navolging verdient. Over de locatie gaan we ons 

nog beraden omdat sommigen het wel wat klein vonden, vooral als we volgend jaar nog meer 

vogels mogen verwelkomen en derhalve nog meer belangstelling mogen verwachten. 

Age Ruiter en zijn staf hadden de catalogus om twee uur klaar waarna de opening door onze 

vice voorzitter Lammert Bos kon worden verricht. Een bijzonder hoogtepunt was de 

onderscheiding die Lammert op mocht spelden aan dhr. Wierda voor 25 jarig lidmaatschap van 

de bond. 

In de catalogus konden we lezen wie de prijswinnaars waren. We kwamen veelal dezelfde 

bekende namen tegen maar er zat een verrassende winnaar bij bij de Kanaries nl. Dhr. Jappie 

van der Heide die voor het eerst in de prijzen viel. Ander prijswinnaars waren: bij de Kanaries 

B.B.Adema, bij tropen en Europese cultuurvogels Jacob Visser die voor het eerst mee deed en T. 

Pen, bij de kromsnavels waren de winnaars T. Dijkstra en M.N.J. Eeken,  bij de Grondvogels en 

Duiven was de eer voor J. Idzinga en J. Althuisius, jeugdkampioen werd Isabel Wagt. 

Het bondskruis was voor Jopie Idzenga en de bondsmedailles waren voor Lammert Bos, Henk de 

Jong en Marten Jongsma. 

Na het opruimen om 5 uur smaakte het pilsje en de gehaktbal uitermate lekker. Alle 

medewerkers en kwekers worden hartelijk bedankt voor hun inzet en inzendingen.  

De opzet om er een verenigingsdag van te maken is geslaagd waarvoor dank. 

 

 

Verenigings sponsor 

 

 

 

 



 

Kort verslag van de najaarsvogelmarkt 19 oktober 

Het is altijd weer verbazingwekkend dat er om 6 uur ’s morgens op de zaterdagmorgen weer 

leden zijn om alles in gereedheid te brengen voor de komende markt.  

Bijna elk jaar zijn het dezelfde personen maar de twee laatste jaren zien ook enkele jeugdige 

leden actief worden. 

Wij als bestuur vinden dit geweldig. Ook vinden we het fijn dat leden hun vogels hier te koop 

gaan aanbieden want het werkt naar twee kanten positief. Ten eerste hoe meer keuze er is op 

een markt hoe beter het is en ten tweede is er sprake van meer betrokkenheid bij de vereniging . 

Het  is misschien niet iedereen bekend maar dankzij onze twee vogelmarkten per jaar zijn wij 

een zeer stabiele vereniging m.a.w. de vogelmarkt is de kurk waarop wij drijven. 

Vele handen maken licht werk dit geldt zowel voor de opbouw als de afbraak, in een drie 

kwartier is zowel de opbouw als de afbouw geregeld en is alles weer opgeruimd.  

 

 

Namens het bestuur J.A. van der Heide 

 

PROGRAMMA 2019-2020 

Dinsdag 19 november 2019, 

Lezing Kanaries door de heer Johan Bruining 

Aanvang 20:00 uur. Locatie: Brede School Joure Zuid. 

Vrijdag 17 januari 2020, 
Feestavond 

Tevens uitreiking prijzen afgelopen Tentoonstelling + NK 2020 

Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Unitas Gebouw, Omloop 1, 8521KE St. Nicolaasga 

Dinsdag 25 februari 2020, 
Algemene ledenvergadering. 

Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Brede School Joure Zuid. 

Zaterdag 21 maart 2020, 
Voorjaars Vogelmarkt. 

Aanvang: 8:00 uur. Locatie: Sportfun Joure. 

Zaterdagochtend 25 april 2020, 
Tafelkeuring Tropen, Parkieten en Kanaries. 

Tevens lezing over Tropen, Parkieten en Kanaries voor leden door leden. 

Leden kunnen vogels meenemen ter beoordeling. 

Er zijn keurmeesters aanwezig om de vogels te beoordelen. 

Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Brede School Joure Zuid 

 

 

 

 



Algemeen Jeugdkampioen 2019 

Isabel Wagt 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



 
 

TT KAMPIOENEN 2019 
Prijs Inzender Kooinr. Pnt. 

    BONDSKRUIS: J. Idzinga 149 93 

    
BONDSMEDAILLES: H. de Jong 33 91 

 
L.P. Bos 138 91 

 
M. Jongsma 102 92 

    
KANARIES: 

   
Algemeen Kampioen EK J.A. van der Heide 15 93 

Algemeen Kampioen Stellen B.B. Adema 11 / 12 184 

    
TROPEN + EUROPESE CULTUURVOGELS: 

   
Algemeen Kampioen EK J. Visser 112 93 

Algemeen Kampioen Stellen T. Pen 77 / 78 184 

    
KROMSNAVELS: 

   
Algemeen Kampioen EK M.N.J. Eeken 142 91 

Algemeen Kampioen Stellen T. Dijkstra 134 / 135 182 

    
GRONDVOGELS & DUIVEN: 

   
Algemeen Kampioen EK J. Idzinga 149 93 

Algemeen Kampioen Stellen J. Althuisius 143 / 144 182 

    
JEUGDKAMPIOEN: Isabel Wagt 2 89 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

VOGEL 2020 
De Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV. 

Inbrengen van vogels zondag 29 december. 
Geopend voor publiek donderdag 2 t/m zondag 5 januari. 

Deelname. 
Aan deze Nederlandse Kampioenschappen kunnen alleen leden en jeugdleden van de NBvV 
deelnemen. 
Inschrijving voor de wedstrijd vanaf 1 november t/m dinsdag 10 december 24.00 uur 
kunt u inschrijven 
Tot deze tijd kunt u indien nodig uw inschrijving wijzigen. 
Inschrijving voor de NBvV-vogelverkoop vanaf 1 november tot en met woensdag 18 
december. De inschrijving staat open óók voor niet-deelnemers aan de show. 
Inschrijving voor de Vogelbeurs met marktkramen op vrijdag en zaterdag kan via het 
mailadres op de website van de NBvV. 
Inschrijven kunt u via de website; www.vogel.nbvv.nl 
Tip: Leest eerst de handleiding van het programma. De site is overigens zeer klantvriendelijk 
opgezet: 
• Het gemakkelijkst is om via “zoek klasse” de vogelgroep in welke u wilt inschrijven aan 
te klikken, om vervolgens de kleur of soort te kiezen. 
• Alle gegevens worden dan automatisch ingevuld. Vervolgens kunt u aangeven of u een 
stam, stel of enkelingen inschrijft (u kunt hier direct het aantal opgeven). Daarna bij 
“soort kooi” aangeven “eigen kooi” of “huurkooi”. Dan nog het verzekeringsbedrag per 
vogel, inclusief kooi invullen en op “toevoegen” drukken. Uw inschrijving is klaar. 
Onderaan de pagina staat wat u hebt ingeschreven en wat het kost. 
• Vervolgens moeten we natuurlijk wel weten waar het geld vandaan moet komen. Het 
programma rekent automatisch uit hoeveel er betaald moet worden. 
• Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail, waarin ook de gegevens vermeld 
staan die u nodig heeft voor het geval u later toch nog wijzigingen in uw inschrijving 
aan wilt brengen. 
• Op 10 december 24.00 uur sluit de inschrijving voor de wedstrijd Vogel 2020. U kunt 
daarna niets meer wijzigen! 
• Daarnaast is er de mogelijkheid voor het inschrijven van verkoopklasse vogels. Let op 
dat voor de verkoopklasse uw gegevens en machtiging opnieuw ingevuld en bevestigd 
moeten worden! 
• De volgende dagen worden de gegevens verwerkt. U ontvangt een email met de 
inbrengbrief. 
• Vergeet u vooral niet: 
- Indien uw vogels zijn geringd met ringen van een andere organisatie dan de NBvV of 
ANBvV, het bewijs van lidmaatschap (kweeknummer) of afgifte ringenlijst , 
- Entverklaringen (bij de vogels van groep 33 … en Uitheemse grondvogels en van 
groep 15.100 t/m 15.125 Europese grondvogels). 
- Registratie van ringnummers bij de zangkanaries, af te geven bij het inbrengen van 
de vogels (s.v.p. vastnieten aan het inbrengformulier) 
• Nieuw!!! U ontvangt thuis GEEN kooinummers. Bij inbreng van de vogels op zondag 29 
december worden de kooinummers en andere bescheiden, zoals entreebewijs en 
parkeerkaarten uitgereikt. 
U vindt de website op: 
Indien u toch problemen ondervindt bij het inschrijven, kunt u tijdens kantooruren 
bellen met het bondsbureau. Wij staan met raad en daad voor u klaar. 
Jeugdleden. 
Je bent jeugdlid tot het moment dat je 17 jaar wordt. Dit betekent voor Vogel 2020; als je op 
31 maart 2020 nog geen 17 jaar bent, dat je dan nog jeugdlid bent. 
Uit reacties van vele jeugdleden op dit besluit is gebleken dat ze liever met de senioren mee 
willen wedijveren. Tijdens het inschrijven kun je kiezen, door middels van het zetten van een 
vinkje, om in te schrijven als jeugdlid of als seniorlid. Dit heeft geen gevolgen voor je 
lidmaatschap van de NBvV. 
Kooisoort 
Via het programma kunt u direct zien in welke soort kooi de vogel geplaatst wordt. Gekozen is 
voor een kooisoort per groep. De keuzemogelijkheid is dus niet meer aanwezig. 
Dit kan betekenen dat waar in bepaalde groepen vogels qua grootte erg verschillen, dit tot 



problemen kan leiden. We hebben hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden, maar 
sluiten niet uit dat er vogelsoorten zijn die in een te kleine kooi worden ondergebracht. Indien u 
van mening bent dat de kooi te klein is, horen wij dit graag. U kunt contact opnemen met 
Sjoerd Munniksma 072 5710076. of s.munniksma@outlook.com 
Voor Vogel 2020 is de keuzemogelijkheid bij de vorm- en postuurkanaries, zoals 
voorgeschreven in het vraagprogramma 2014–2019, wederom mogelijk. Dit is in het digitale 
inschrijfprogramma verwerkt. 
Wat kost het? 
Deelnemers: 
Wedstrijdvogels € 4,- Jeugd € 2,- per vogel 
Verplichte catalogus € 7,- 
Entree: 
Bij 3 wedstrijdvogels of meer, 2 dagen E-tickets en uitrijkaarten. 
Minder dan 3 wedstrijdvogels, geen gratis toegang en uitrijkaart. 
Op zondag bij inbreng gratis parkeren en op zondag na uitgifte gratis uitrijden op vertoon van 
afhaalbrief. 
Bezoeker: 
Entree: 
Aan de kassa € 10,- via E-ticket € 9,- 
Jeugd: Tot 13 jaar gratis, daarna € 5,- 
Gezinskaart (ouders en kinderen t/m 16 jaar) € 17,- via E-ticket € 15,- 
Catalogus: € 9,- Via E-ticket € 8,- 
Bezoek aan de Kermis in de IJsselhal is gratis! 
Bezoek aan de IJsbeelden op vertoon NBvV-toegangsbewijs met korting. 
Groepskorting vanaf 40 personen kan aangevraagd worden via het Bondsbureau. 
Uit oogpunt van verstoring en hygiëne kunnen andere huisdieren, waaronder honden en 
katten, niet toegelaten worden. 

www.vogel.nbvv.nl 
Verkoop vogels 
Nieuw: Op vrijdag en zaterdag is er in de Diezehal de mogelijkheid om marktkramen te huren 
voor de verkoop van vogels. De kramen worden á € 10,- per strekkende meter (60cm 
diep)/dag voor één of twee dagen verhuurd. Opgave en inlichtingen kan via het adres op de 
website welke per 1 november geopend is. Per inschrijving heeft één persoon gratis toegang. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vogels via de NBvV te koop aan te bieden. Zowel 
deelnemers aan de show, als niet-deelnemende NBvV-leden kunnen vogels te koop 
aanbieden. Van deze verkoopvogels wordt een catalogus gemaakt die ruim voor de opening 
op de website gepubliceerd wordt. Aanmelden voor verkoopvogels gaat via de website vanaf 1 
november tot en met 18 december. 
Oorkonde Bijzondere eigen kweek 
Deelnemers die een vogel aan willen melden voor erkenning kunnen zich aanmelden bij het 
Bondsbureau. Op de website staan de spelregels voor erkenning van een Bijzondere eigen 
kweek.. 
Het programma 
Op zondag 29 december is de inbreng van de vogels van 10.00 tot 17.00 uur, op maandag 
wordt gekeurd en op donderdag 2 januari 9.00 uur is de Diezehal waar de standhouders en de 
NBvV-verkoopklasse staan, open voor publiek en de show in de AA-hal van 10.00 tot 17.00 
uur. Op vrijdag en zaterdag zijn de openingstijden voor de Diezehal 09.00 uur, inclusief de 
vogelbeurs en de AA-hal, van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 5 januari is de Diezehal vanaf 09.00 uur open en de AA-hal van 10.00 uur tot 16.00 
uur, daarna worden de vogels weer aan de eigenaren teruggegeven. 
Uitkooien 
De volgorde van het afhalen van de tentoonstellingsvogels is als volgt geregeld. Er is via 
Routenet gekeken hoeveel kilometer uw vereniging (secretariaat) van de IJsselhal is gelegen. 
Aan de hand van deze afstand wordt uw afhaalnummer bepaald. Verspreide leden kunnen bij 
het wedstrijdsecretariaat een reëel afhaalnummer vragen. 
Bereikbaarheid: 
IJsselhal 
Rieteweg 4, 8011 AB. Zwolle 
NS station op 10 minuten loopafstand. 
Tenslotte hopen wij dat u na afloop terug kunt zien op een 

succesvol en geslaagd VOGEL 2020! 

 

http://www.vogel.nbvv.nl/


 

 

 

 

              

                                                        

           Foto’s: Piet Onderdelinden                            

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



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 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 



 



 

 


