Vogelshow Volièrevereniging Ooststelingwerf
Afgelopen week heeft “volièrevereniging Ooststellingwerf” haar jaarlijkse vogelshow in
Fletcher Hotel De Zon te Oosterwolde gehouden. Zo’n 18 kwekers boden ruim 155 vogels ter
keuring aan. Op donderdagavond 14-11-2013 werd de tentoonstelling officieel geopend,
waarna het publiek de vogels kon bewonderen.
De publieke belangstelling was ook zeer goed. De tentoonstelling is door zo’n 450 bezoekers
bezocht. Een heel mooi aantal, volgens het bestuur. Dat het met de kwaliteit van de
ingezonden vogels wel goed zat, bleek wel uit het aantal prijswinnaars.

Kampioenenlijst V.V.O.
Jeugd: Dave van der Veen, Oosterwolde met een kanarie Geel schimmel;
Kanaries en Derby: Jelle de Jong, Oosterwolde, met een kanarie Rood schimmel;
Postuurkanaries: Jan van der Ploeg, Appelscha met een Gloster Consort bont schimmel;
Tropen/bondskruis en Open Klasse: Jan Jouke Post, Oosterwolde met een Grijskaplijster;
Europese Cultuurvogels/Algemeen en de Beste Vijf Vogels: Appie Oosting, Appelscha met een
Kleine barmsijs wildkleur man;
Parkieten: Henri van de Burgwal, Appelscha met een Kleine grasparkiet grijsvleugel
Beste Nieuwkomer: Albert Nijholt, Donkerbroek met een Oranjekop lichtgroen pastel witborst man
gouldamadine.

Bondsmedailles waren er voor Taede van der Wal, Martin van der Wal en Erik Hulsman, allen
uit Oosterwolde.

Verder organiseerde het bestuur dit jaar een tekenwedstrijd voor kinderen in de leeftijd van
6 tot en met 12 jaar. Dat zo’n tekenwedstrijd niet meer een lokale aangelegenheid is, bleek
wel uit de inzenders. Vanuit het hele land werden er tekeningen ingestuurd. De mooiste 10
werden tijdens de tentoonstelling in de zaal opgehangen. Door de keurmeesters werden 3
prijswinnaars uitgezocht.
Dit zijn:
1e prijs: Dimas Smit, 9 jaar uit Den Haag
2e prijs: Sarah van der Veen, 5 jaar uit Appelscha
3e prijs: Rick Halsema, 7 jaar uit Emmeloord
De winnaars worden beloond met een waardebon van respectievelijk, 15, 12 ½ en 10 euro.
Alle andere inzenders krijgen overigens ook een leuke attentie van de organisatie.

