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Inleiding:
Volièrevereniging “ Drachtster Vogelvrienden” te Drachten

Vanaf 1957 en eerdere publicaties:
In 1908 werd in Leeuwarden en daarmee dus ook in Friesland de eerste kanarievereniging opgericht
met de naam “Onderling Genoegen”.
Er kan dan ook teruggezien worden op een historie van meer dan 100 jaar vogelverenigingen in
Friesland.
Bij de inventarisatie van het aantal verenigingen in Friesland blijken toch diverse afdelingen inmiddels
al weer te zijn opgeheven. Van die opgeheven verenigingen is al regel geen archief meer aanwezig
waardoor het vastleggen van de historie van zo’n vereniging erg wordt bemoeilijkt.
Een bloeiende vereniging in Friesland is de “Volièrevereniging Drachtster Vogelvrienden” te Drachten
De vereniging bestaat nu al ruim 65 jaar
De geschiedenis van de vereniging kon worden terug gevonden in het aanwezige verenigingsarchief,
in documenten en voorwerpen die beschikbaar zijn gesteld door de leden
Verslagen en foto’s van tentoonstellingen en overige evenementen werden vele jaren gepubliceerd in
de “Drachtster Courant”.
Diverse verslagen zijn teruggevonden en in deze publicatie cursief afgedrukt.
Het is niet onmogelijk dat meer informatie rond de “ Volièrevereniging Drachtster Vogelvrienden”
beschikbaar komt. Dit zal dan in een volgende publicatie worden verwerkt.
Maart 2009
Henk van der Wal
(Bewerkt (lay-out en aanvullingen) d.d. 04-03-2022 door huidig secretariaat)
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Oprichting:

Over de wijze van totstandkoming (oprichtingsvergadering) zijn geen gegevens gevonden. Wel een
advertentie”.

Aansluiting bij een bond

Als de vereniging in februari 1957 is opgericht, dan sluit men zich aan bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers en krijgt op een bepaald moment afdelingscode D 17.
In het maandblad “Onze Vogels” van deze bond verschijnt in het februarinummer onderstaand bericht:
Vanuit Drachten kregen we het verzoek om medewerking te verlenen om te komen tot oprichting van
de afdeling aldaar. Die medewerking werd vanzelfsprekend gaarne verleend en dank zij de steun van
enkele verspreide leden werd de afdeling een feit.

Naam vereniging

De vereniging krijgt dan de naam “Volièrevereniging Drachtster Vogelvrienden”.

Logo van de vereniging

Op het voorblad en hieronder: een plaat van de Dominicaner Wida uit de “Ornithologiae” (1676) van
Francis Willoughby.Statuten en huishoudelijk reglement
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Op een latere datum ( 1973) is er nog een publicatie in de Staatcourant terug te vinden over de
oprichting. Waarvoor deze diende, is niet geheel duidelijk geworden.
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Samenstelling Bestuur
voorzitter
1963 – 1966
1966 – 1977
1977 – 1980
1980 – 1987
1987 – 2014

C.J. Rommers
E. de Vries
E. Koenes
J. Zorgdrager
J. van der Heide

Looierspad 10
Galhoeke 2
Robijnekamp 8
De Warren 59
Langewijk 53

secretaris
1963 – 1966
1966 – 1968
1968 – 1970
1970 – 1971
1971 – 1978
1978 – 1980
1980 – 1981
1981 – 1988
1988 – 1997
1997 -

W. Hendriks
Abel
Joh. Keuning
Th. Baardslag
J. Zorgdrager
F. Brander
H. van der Veen
J. Veenstra
W.J.P. Vermeij
S. Swart

Schwatzenberghlaan 46
Oud Ambacht 64
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Kooiweg 78
De Warren 59

Kortehemmen

Apeldoorn

Oudeweg 105
Voermanspad 56
Tolhekbuurt 29
Nij Beets
Zuiderdwarsvaart 110

Penningmeester
1961 – 1966
S. Duursma
1966 – 1970
E. Koenes
1970 – 1987
H. van der Tuin
1994 - 2011 H.J. Dolstra

Robijnekamp 8
Blauwgras 71
Het Blauwgras 10

2e voorzitter
1963 – 1965
1965 – 1970
1970 – 1972
1972 – 1980
1981 – 1982
1982 – 1987
1987 – 1988
1988 – 1994
1994 - 19xx

G. Procee
A. Faber
E. Koenes
A.J. Poort
J. Veenstra
J. van der Heide
W.J.P. Vermeij
R.S. van der Zee
S. Hofstra

De Meer 121
Robijnekamp 8
Stelpswijk 8
Voermanspad 56
Langewijk 53
Leppa 32
Moezel 103
W. Eelkestraat 67

2e secretaris
1962 – 1966
1966 - 1970
1970 – 1972
1972 – 1973
1973 – 1977
1977 – 1980
1980 – 1981
1981 – 1982
1982 – 1987
1987 – 1994
1994 – 19xx

F. Brander
P.v. Regteren
A.J. Poort
Y. Strikwerda
H.R. Hofman
J. Veenstra
G. Blauw
J. Harsma
W.J.P. Vermeij
J. Harsma
S. Swart

Molemeind 102
Kuiperssingel 12
Ids Wiersmahof 17
Wilpsterend 23
Leppa 32
Wilpsterend 23
Zuiderdwarsvaart 110

2e penningm.
1963 – 1966
1966 – 1967
1967 – 1970
1970 – 1973
1973 – 1975
1975 – 1987
1987 – 1988
1988 – 1994
1994 – 1997
1997 - 19xx

B. Volbeda
J. Mast
F. Post
E. Koenes
R. Nabring
J. Harsma
R.S. van der Zee
P. Wijkstra
W. Hofstra
R.H. Hut

Handwerkerszijde 37
Baansend 26
Zwaluwstraat 9
Robijnekamp 8
Robijnekamp 29
Wilpsterend 23
Moezel 103
De Stoeken
Spitael 6
Handwerkerszijde 145

Alg. Adjunct
1963 - 1967
1967 – 1969
1969 – 1970
1970 - 19xx

R. de Vries
D. Boersma
N.A. Ferbeek
F. Post

Blaauwverversregel 5

Bruin Slotstraat 5
Graverij 21
Steplswijk 8

Zwaluwstraat 9

De term algemeen adjunct vervalt als een bestuursfunctie.
Materiaalcommissaris (bestuursfunctie)
1970 – 1973
C. de Bruin
Uitgang 73
1975 – 1988
K. Meyer
Noorderdwarsvaart 13
1988 – 19xx
J. Veenstra
Voermanspad 56
1994 – 19xx
B. de Haan
Zuiderdwartsvaart 110
1997 - 19xx
J. Bekkema
Gerneard 29

7

Gorredijk

Ringencommissaris
1957
A. Frieswijk
1964
B. Volbeda
1981 – 1982
J. Veenstra
1982 – 1987
W.J.P. Vermeij
1994 - 19xx S. Swart
Redactie
1972 1973 - 1974
1975 1976 1979 - 1981
1981 1997 – 19xx

E. Koenes, Y Strikwerda
E. Koenes, B. Volbeda, Y Strikwerda
H.R. Hofman
J. Zorgdrager
J. Veenstra
A. Busman – Volbeda
W.J.P.Vermeij

TT bestuur
1968 1970 1972 1973 - 1974
1976 1977- 19xx

B. Volbeda, H.R. Oebele
B. Volbeda
B. Volbeda, Y. Strikwerda, E. Koenes, B.v.d. Heide, F. Post
B. Volbeda, H.R. Hofman, E. Koenes, B.v.d.Heide, F. Post
B. Volbeda, J. Veenstra, E. Koenes
idem + 1978

Bijzondere leden:
Erelid: J. Zorgdrager
Lid van Verdienste: A. Machiela

Leden
Het is bijna ondoenlijk om alle leden, die in de afgelopen periode (meer dan 50 jaar) lid zijn geweest
terug te vonden. Onderstaand overzicht is dan ook beslist niet volledig omdat als voornaamste bron
diverse catalogussen en uitslagen in de Drachtster Courant zijn geraadpleegd.
1957
L. Kroeze
J. Bijlsma
F. Volbeda
H. de Jong
H. Postma
M. Scholte
C. Jager
T. Zoovele
B. van Dijk
H. Dootjes
W. Hendriks
G. Lansmeree
Frieswijk
B. Volbeda
D. Douwstra
B. Dootjes
H. van der Veen
R.W.J. van der Sluis
G. Klunder
A. Dijkstra
J.F. Kranendonk
K. Huisman
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Meerkoetstraat 22
Leeuwerikstraat 79
Zuidkade 12
Schwartzenberghlaan 109
Boornbergum A 74
Singel 39
Nieuwenhoutweg 64
Zuidkade 27
Kievitstraat 8
Oudeweg 89
Schwartzenberghlaan 46
van Haersmaplein 3
Ids Wiersmastraat 1
Handwerkerszijde 37
Meerkoekstraat 32
Nachtegaalstraat 22
Meeuwweg 3
Houtlaan 27
Zuidkade 15
Leeuwerikstraat 81
Zuidkade 5
Valkstraat 29

Nij Beets

H. Mulder
1961
M. Nutters
A. van der Velde
H. Dijkstra
H. R. Hofman
S. Duursma
N. Pultrum
J. Bosgraaf
C.J. Rommers
1962
S. Hiemstra
R. de Vries
E. Koenes
F. Post
J. Bos
B. van der Heide
J. Geertsma
Kl. Meyer
F. Toonstra
H. Dolstra
G. Procee
J. Postma
A. van der Velde
F. Brander
J. Brouwer
A. Dalmolen
D. Kanninga
H.Veenstra
B.J. v.d. Meulen
J. Reitsma
J. Offringa
J.v.d.Vlugt
W. Kooi
G. Wijma
D. de Haan
K. Zuur
A. de Haan
1963
J. Mast
J. A. van der Meulen
S. Hiemstra
B. Wedzinga
F. Hoekstra
R. de Vries
D. Zeephart
A. Meyer
H. Beute
Gebr. Keuning
G. Krist
H. Reitsma
1964
A. van der Molen
M. Nicolai
H.R. Oebeles
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Klokhuislaan 2

Moleneind 120
Oosterstraat
Looierspad 10

Robijnenkamp 8
Zwaluwstraat 9
Vogelweide 6
De Brekken 3
Leeuwerikstraat
Leeuwerikstraat 110
Noorderdwarsvaart 80
Bruin Slotstraat 5
Lijsterstraat 36
Houtdraaierstraat 20
G. Boelensstraat 57
De Ee 108
Zuidkade 23
Boekweitkamp 6
Stationsweg 23
De Tijen 59
De Brekken 35
Ooievaarstraat 1
Westerstraat 9
Fabriekslaan 62
Achter de Hiemen 28

Spitael 22

Paardenpad 3
Houtlaan 79
Harddraversdijk 71

Eringastraat 11

Beetsterzwaag

D. Reitsma
H. Dijkstra
A. Visser
H.H. Kops
N. v.d. Vlis
W. de Vries
P. Tromp
O. de Vries
H. de Vries
O. Adema
C. Blesma
O. Hoekstra

J.D. straat 4
Noorderdwarsvaart 68
De Dracht 79
Wielewalen 24
Voermanspad 64
De Greide 4
Blauwgras 14
De Brekken 9
Koperslagersstraat 41
De Singel 34
De meer 117
De Sanding 32

1965
Fr. Scholtens
E. de Vries
D. Visser
K. Alders
A.C. Visser
W. van Huis
T.v.d.Laan
J.v.d.Sluis
G.J. Reinek
J. Beuving
A. Nijenhuis
J. Bos
A.H. Kasemier
J. Kardel
J. Aardema
S. Baan
G. Jager
G.J. Blok
H.B. de Jong
H. Bekkema
A. Visser
D. Meetsma
F. Lautenbach
F. Frieswijk
H. Visser
B.v.d.Wal
J. Drost
D. Terpstra
A. de Vries
J. Steen
S. Boon
J. de Leeuw
H.v.d.Sluis
S. Otter
E.R. Dikken

De meer 93
Galhoek 2
Harddraversdijk 13
De Strjitte 7
De Tille 4
Zuiderbuurt 55
De Zool 32
Lijsterstraat 166
Kievitstraat 16
De Rien 19
Bruin Slotstraat 1a
Wietse Peelstweg 23
Schwartzenberghlaan 46
Jouke Jochemwei
Dr. Hooiweg 4
Nachtegaalstraat 8
Stationsweg 32
Oudambacht 233
Badweg 5
Vallaatsweg 22
Nieuwe Hoek 22
Sanfinne 20
De Zool 50
Oudeweg 115
Houtlaan 100
Uitgang 76
Vogelweide 22
Anske Aptekestraat 38
De Singel 37
Oudambacht 221
Lykant 19
Schwatzenberghlaan 74
Harddraverskade 69
Noordkade 70
A. Aptekestraat 8

1966
L. Grijpstra
J. Nikkels
F. Sinder
F. Jonker
P. Bouwma
S. Huitema
W.J. Boekhold
H.W. Althuizen
A.v.d.Lei

Ravenburg 14
Oudambacht 194
Klokhuislaan 61
De Meer 20
Zetveld 3
Bouwakker 102
De Slag 5
Kerkebuurt 8
Robijnenkamp 3
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Oldeboorn

Kortehemmen
Oldeboorn

Houtigehage
Boornbergum
De Wilgen

Oudehaske
Dr. Compagnie
Warga
Boornbergum

Opeinde

Oldeboorn

K.S. de Vries
Joh. Zandbergen
S. Smid
E. Vlothuizen
S.v.d.Wal
J.v.d.Molen

De Tijen 12
Vallaatweg 14
De Meer 18
J.D. straat 6
De Bank 16
Easterbuorren 37

1968
J. Th.A.v.d.Bilt
D. Boersma
A. Booi
A. Bos
P. Bouma
G. Drost
B.v.d.Heide
G. Hamstra
G. Huisman
EE. Kommann Ruoi
A.v.d.Lei
P. Meintema
R. Nabring
J. Nijholt
G. Veenstra
H. de Vries

Bruin Slotsstraat 29
Looierspad 28
Schwartzenberghlaan 122
Leeuwerikstraat 22
Zetveld 3
Oude Ambacht 76
Geelgorsstraat 96
de Rien 17
Berglaan 23
de Dracht 61
Robijnekamp 3
Robijnekamp 38
Robijnekamp 29
De Teijen 65
De Zwaden 22
De Vaart 30

1970
Th. Baarslag
H.v.d.Berg
W.Bouwhuizen
C. de Bruin
J. Dekker
W. Dijkstra
J. Harsma
A.J. Poort
J. van der Velde
S.v.d.Velde
D. Vonk
E. de Vries
Y. Strikwerda
H. van der Tuin

Stelpswijk 6
Middelwijk 43
Nijewei 15
Uitgang 73
Paardenpad 4
Zwaluwstraat 38
Wilpsterend 23
Stelpswijk 8
de Vore 7
Nrd. Dwarsvaart 80
De Ee 13
Galhoeke 2
Stelpswijk 4
Blauwgras 71

1971
R. Adema
Sj. Bieuwenga
O. Bosma
P. Meintema
S. de Roo
B.W. Wijnvoord
J. Zorgdrager

Krite 14
Schrijnwerkersweg 6
Dolte 6
Robijnekamp 38
De Meent 41
Baansend 25
De Warren 59
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Dr. Compagnie
Oldeboorn
Boornbergum

Dr. Compagnie

Boornbergum

Kortehemmen

Boornbergum

1972
J.J. Stijger
H.P. Kuipers
J.v.d.Heide
J. Bouwma
M. Dijkstra
W. van Duinen
P. Crueming
J. Galema - jeugd
J. Bouwhuizen – jeugd
R.E. Schenk – jeugd
S. de Jong
E. Hulleman
L. Schriever
F. Lautenbach
J. Hoornstra
W. Tuinstra
R. Elzinga

Raai 117
Boekweitkamp 4
Langewijk 53
De Draai 5
Wilpsterend 6
Noorderhof 70
Hegedijkje 11
Opeinde
Steenkerk 3
Nieuweweg 15
Boornbergum
Stelpswijk 52
het Heem 20
Grootzand 30
Lavermanstraat 24
De Zool 50
Michielsberg 2
Paardepad 28
Gauke Boelenstraat 78

1973
Het aantal leden per 1 januari 1973 is 96 leden, waarvan 3 jeugdleden
Nieuwe leden zijn:
J. Joosten
Waranda 97
J.Z. ten Hoor
Paardepad 20
S. Ausma
Oud Ambacht 3
M.R. Bootsma
Westerbuorren 6
Boornbergum
J. Bouma
De Draai 5
A. Jager
Oudeweg 45
Th. De Jong
Eringastraat 57
A. Machiela
Burg. Wuiteweg 131a
P. Meintema
Robijnekamp 38
H. Nabring
Middenstraat 31
F. Drost
Zwaluwstraat 9
S. de Roo
de Meent 41
F.T. Scholte
Middenstraat 33
J.J. Stijger
Vallatsterend 12
K. Stroosma
’ t Stap 12
J. Windstra
Boekweitkamp 14
J.v.d. Zee
Jansoniusplein 17
C.A. Zuidema
Ooievaarstraat 24
1974
R.R. Miedema – jeugd
N. Keuning
W. Hofstra
H. Sliep
G. Westra
W. Douma
W. Verwey
T. Boonstra
E. Lodema
A. Peereboom

12

Bouwakkers 112
Lavermanstraat 54
Spitael 6
Helling 81
Schuttersveld 81
Schuttersveld 73
Mariengaard 85
Bouwakker 106
Elzewal 15
Kanaalslaan 13

Opeinde

1975
K. Noord
J. Windstra

De Hage 10
Boekweitkamp 14

1977
Op 1 januari telt de vereniging 181 leden en 18 jeugdleden
Nieuwe leden zijn:
H.J. Dolstra
Het Blauwgras 10
J. Veenstra
Voermanspad 56
R. de Regt
Robijnekamp 28
L. Keegstra
Weversburen 23
R. Wijnstra
Nrd. Dwarsvaart 157
J. Boonstra
Geelgorsstraat 88
W.J.P. Vermey
Leppa 36
J. Alphenaar
’t Deel 11
A.A. Miedema
Bouwakker 112
W. Tuinstra
Paardepad 28
P. Wijkstra
De Stoeken 19
H. Wijnja
Hooglandwijk 52
K. Noord
De Hage 10
G. Blauw
Ids Wiersmahof 17
E. Hut
De Hage 30
Pl. De Lannee
De Boom 85
D. Posthuma
De Dobbe 18
H. Bekkema
Klokhuislaan 57
S.J. v.d. Velde
Nrd. Dwarsvaart 80
J.J. v.d.Velde
Hamedijk 9
Engelum
H. Veenstra
Oudeweg 133
H. de Roos
Schwartzenberghlaan 33
J. Veenstra
Smidswei 20
Dr. Compagnie
J. Otter
Zetveld 29
J. de Weijer
Ropta 87
P. de Boer
Lange West 54
L. Nicolai
Dr. Keizerstraat 55
Surhuisterveen
J. Boonstra – jeugd
Geelgorsstraat 88
R. Wijnstra – jeugd
Nrd. Dwarsvaart 157
P. Eyer
S.H. de Rooshof 12
L. Eyer
De Parken 17
S.v.d. Heide
De Rien 41
A. Wildstra – jeugd
Bikkelstennen 5
T. Bruining – jeugd
De Bolten 1
S. Bergsma
Zetveld 14
J. Buursma
v. Haersmaplein 10
G. Schildstra
Langewijk 16
G. Blauw
De Dracht 28
L. Cramer
Schuttersveld 46
F. Veenstra
Tj. Wagenaarstraat 30
S.J. Olivier
Meerweg 19
Balk
A. Tuinstra
De Slag 32
J. Riemersma
Turfloane 2
Augustinusga
E. Riemersma
Weversburen 39
M. de Wit
Langewijk 18
K. Tolsma
De Slag 33
J. de Jong
Westerwird 21
A. Helder
’t Leger 49
F. Jansen
Butewacht 13
H. Kamminga
Vallaatsterend 21
Wiemelink
Weversburen 5
J. Volgers
St. Jansberg 50
K. de Haan
Houtdraaiersstraat 18
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L.H. Stoops
G.H. Derksen
F. Meyer
H. Geertsma
A. van Dijk
M. Veenstra

Leeuwerikstraat 18
Ropta 18
Ropta 110
Blauwverversregel 19
Schuttersveld 14
De Slag 21

1978
Op 1 januari telt de vereniging 185 leden en 18 jeugdleden
Nieuwe leden zijn:
J.A. Koonstra
Houtlaan 77
P. Lens
Hondsdraf 18
Leusden
J. Loonstra
Buitenwacht 31
D. Mook
Hillemalaan 14
J.H. Meyer
De Dobbe 8
H.W. Otten
Tippelkamp 7
S. Hofstra
W. Eelkestraat 67
Gorredijk
J. van Houten
Klein Groningen 5
Wijnjewoude
W. van Huis
De Zool 28
L. Jaasma
De Schoven 24
J. Jongsma
De Graft 14
G. Jonker
Michaelsberg 43
J. de Jong
Tipelkamp 1
Th. Kamperman
Hooglandswijk 91
H. Kieft
De Stroeken 6
L. Hoekstra
Ludingakerke 25
L.v.d.Burg
Schwartzenberghlaan 10
L. Dragstra
Meerkoetstraat 2
G. Dijkstra
De Parken 6
J. Elzinga
’t Stap 15
G. Bakker
Boekweitkamp 20
I. Bakker
Boekeitkamp 20
R. Bosma
Langewijk 14
Wijnja
Moezel 226
A. Woudstra
Baansend 6
H. Veldman
Turflaan 21
D. Visser
De Meer 40
D. Wedzinga
Zuiderdwarsvaart 56
R. Wedzinga
Zuiderdwarsvaart 56
G. Poort
Fivel 2
K. Postma
Langewijk 19
A. Puglia
Oude Bilddyk 1102
St Jacobi Parochie
J.A. Reitsma
Terlune 12
S. Scheeringa
Geelgorsstraat 39
J. Swart
Oudambacht 21
S. Swart
Zuiderdwarsvaart 110
1979
Op 1 januari telt de vereniging 181 leden en 22 jeugdleden
Nieuwe leden zijn:
R. Teakema
Tussendijken 24
Bergum
H.v.d.Veen
De Drift 37
R. Reitsma
Spitael 41
O. Visser
De Meer 40
O. de Vries
Robijnenkamp 12
B. Vellinga
Bikkelstenen 8
P. de Vries
Voermanspad 32
S. Wijma
Boekwijtkamp 13
S.v.d.Zee
Moezel 103
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F. Bosch
T. Brink
J. Kuipers
M. Elzinga
L. Elzinga
P. v.d. Hei
T. Faber
A. Hoekstra
H.W.v. Herwerden
L.K. Ongersma
J. Deneer
D. Miedema
E. Kleinman

Middelwijk 158
Bloemkamp 31
Bikkelstenen 15
Klokhuislaan 52
De Vore 12
Kanaalslaan 3
Kaarsehof 2
Gernaerd 5
Off. Pet. Farm 66
Middelwijk 160
Bikkelstenen 16
De Foro 26
M. de Boerstraat 19

Opeinde
Haule

1980
Op 1 januari telt de vereniging 152 leden en 27 jeugdleden
Nieuwe leden zijn:
O. Bosma
Hunze 99
J. Bron
Flevo 100
S. Brouwers
Vallaatsterend 14
H. Dijkstra
Klokhuislaan 23
P. Dijkstra
Oudambacht 155
H. Klaassen
Veenscheiding 38
E. Klompmaker
Burg. Gerritsenstraat 4
Smilde
S.v.d. Meer
De Geeuw 2
A.v.d.Meulen
Spitaal 22
J. Otter
Zetveld 29
S. Postema
De Dracht 61
J. Ritsma
Boekweitkamp 5
E. Spinder
Het Blauwgras 51
H. Veenstra
De Bank 8
R.v.d. Wal
Klokhuislaan 77
J.v.d. Werf
Hunze 101
Wessels
Wolkammerstraak 11
E. Weerheim
Ropta 63

1981
Op 1 januari telt de vereniging 148 leden en 29 jeugdleden
Nieuwe leden zijn:
R. Wagenaar
De Posten 22
D. Noordmans
Langewijk 49
S. Oevering
Houtlaan 65
J. Reitsma
Commissieweg 78
Opeinde
E. Stuivenberg
Stationsweg 82
H. Stuivenberg
Robijnenkamp 45
H. Hoeksema
Ame 31
E.J. Hoekstra
Erigalaan 2
Jubbega
P.W. Huisman
Fabriekslaan 109
A. de Jager
Stationsweg 32
A.v.d.Lei
Valkstraat 5
G. Loopstra
Hooglandwijk 63
L. Lyklema
Commissieweg 73
Opeinde
L. Adema
Tjaarda 266
J. Berends
Oudambacht 147
J. Bethlehem
Claerkamp 40
T.v.d. Chupeiburg
Stelspwijk 48
Dekker
Brouwerssingel 88
M. Funville
Splitting 51
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J. de Haan
O. Bijlstra
Boersma
Y. Ypma
Oenema – Hof

Dorpsstrjitte 20
Schoolstraat 2
’t Vliet 18
Utein 27
Hunze 146

Nij Beets
Gorredijk
Beetsterzwaag

1982
Op 1 januari telt de vereniging 140 leden en 30 jeugdleden
Nieuwe leden zijn:
W. Tehupeiorg
Stelpswijk D. Noordmans
B. ten Hoor
Hunze 160
B. ten Hoor
Hunze 160
E. de Jong – Nydam
Hunze 156
1983
Op 1 januari telt de vereniging 148 leden en 13 jeugdleden
1984
Op 1 januari telt de vereniging 138 leden en 10 jeugdleden
1985
Op 1 januari telt de vereniging 141 leden en 14 jeugdleden
1986
Op 1 januari telt de vereniging 144 leden en 12 jeugdleden
1987
Op 1 januari telt de vereniging 147 leden en 11 jeugdleden
1988
Op 1 januari telt de vereniging 159 leden en 8 jeugdleden
1989
Op 1 januari telt de vereniging 140 leden en 7 jeugdleden
1990
Op 1 januari telt de vereniging 139 leden en 6 jeugdleden
1991
Op 1 januari telt de vereniging 148 leden en 7 jeugdleden
1992
Op 1 januari telt de vereniging 159 leden en 3 jeugdleden
1993
Op 1 januari telt de vereniging 148 leden en 3 jeugdleden
1994
Op 1 januari telt de vereniging 158 leden en 2 jeugdleden
1995
Op 1 januari telt de vereniging 138 leden en 3 jeugdleden
1996
Op 1 januari telt de vereniging 146 leden en 3 jeugdleden
1997
Geen data teruggevonden
1998
Geen data teruggevonden
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Langewijk 49

1999
Geen data teruggevonden
2000
Op 1 januari telt de vereniging 178 leden en 11 jeugdleden
2001
Op 1 januari telt de vereniging 189 leden en 11 jeugdleden
Geen data teruggevonden
2002
Geen data teruggevonden
2003
Op 1 januari telt de vereniging 179 leden en 13 jeugdleden
2004
Op 1 januari telt de vereniging 181 leden en 16 jeugdleden
2005
Op 1 januari telt de vereniging 172 leden en 14 jeugdleden
2006
Op 1 januari telt de vereniging 163 leden en 12 jeugdleden
2007
Op 1 januari telt de vereniging 155 leden en 7 jeugdleden
2008
Op 1 januari telt de vereniging 150 leden en 4 jeugdleden
2009
Op 1 januari telt de vereniging 136 leden en 3 jeugdleden
Nieuwe leden zijn:
Vanaf deze datum zijn er geen ledendata meer bekend.
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Briefhoofden:
Naam
Plaats
Opgericht
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden”
: Drachten
: 06.02.1957
: D 17
: februari 1957:
Vanuit Drachten kregen we het verzoek om medewerking te verlenen om te
komen tot oprichting van de afdeling daar. Die medewerking werd
vanzelfsprekend gaarne verleend en dank zij de steun van enkele verspreide
leden, werd de afdeling een feit.
De statuten van de vereniging zijn goedgekeurd bij koninklijk besluit
d.d. 14 maart 1973 nr. 124

Briefhoofden Drachten:

Onderstaande briefhoofden zijn teruggevonden, die in de loop der jaren door de vereniging zijn
gebruikt.
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Stichting “Eigen Gebouw”
De vereniging kan voor haar activiteiten zoals de vergaderingen, vogelmarkten en tentoonstellingen
beschikken over een “eigen gebouw” , hoewel het werkelijke eigendom berust bij een daartoe
opgerichte stichting. De leden van de stichting zijn evenwel vaak ook (bestuurs)leden van de
vereniging.
In het begin van de zeventiger jaren bestond er in het toenmalige bestuur van de vereniging de
behoefte aan een eigen clubgebouw. De realisatie er van is historisch samengevat door de heer J.
Zorgdrager in het jubileumnummer van het clubblad van de vereniging, welke ter gelegenheid va het
40 jarig bestaan van de vereniging was samengesteld.
Onderstaande samenvatting luidde als volgt:
Drachten, 12 januari 1997
Mij is gevraagd om iets te schrijven over de “Stichting gebouw Volière Vereniging Drachten”.
Ik kan niet putten uit notulen of verslagen, maar moet dit uit mijn geheugen doen, welke er na 20 jaar,
want zolang bestaat de Stichting al, er ook niet beter op wordt.
In het begin van de zeventiger jaren bestond er in het toenmalige bestuur van de vereniging de
behoefte aan een eigen clubgebouw. De verwachting was een beter financieel draagvlak voor de
vereniging.
Na gesprekken met de Gemeente bleek dat een eigen clubgebouw voor de volièrevereniging er niet in
zat. Wel wilde de Gemeente onderzoeken of de mogelijkheid aanwezig was om dit te doen onder de
vlag van de “Litona”.
Litona betekent: “Liefde tot de natuur”; dit hield voor die dagen in dat alle verenigingen op het gebied
van de natuur samen zouden werken, alleen was volgens mij deze samenwerking bijna niet aanwezig.
Wij, de afgevaardigden van de Volièrevereniging in Litona, hebben toen “ja” gezegd tegen de
mogelijkheid om te komen tot een eigen clubgebouw. Met ons waren er nog enkele verenigingen
welke mee wilden werken o.a. de Aquarium vereniging en ik meende 3 duivenverenigingen.
Dit vijftal is toen samen met de Stichting Sport en Recreatie van de Gemeente, in de persoon van
G.v.d.Heide, overgegaan tot het zoeken van een passend en eventueel verplaatsbaar gebouw.
In die tijd was het nieuwe ziekenhuis Nije Smelinghe geopend, hierdoor kwam er een mogelijkheid om
een gedeelte van het oude ziekenhuis te verplaatsen ( het in 1957 geplaatste semi-permanente
gebouw). Gelijkertijd was er ook een stuk van dit oude ziekenhuis al aan ons beschikbaar gesteld om
er te vergaderen. Ook andere verenigingen zaten in dit gebouw, welke dit waren weet ik niet meer, wel
moesten we een gedeelte van de energiekosten betalen.
Het oude ziekenhuis zou te zijner tijd gesloopt worden omdat de gemeente de grond nodig had voor
parkeerplaatsen. De mogelijkheid die daardoor voor ons ontstond was dat een gedeelte van dit oude
ziekenhuis was af te breken en te verplaatsen naar een ander terrein. Het ging om het gedeelte welke
grensde aan het Moleneind, wat dienst had gedaan als kinderafdeling.
Bij de Gemeente is toen het verzoek gedaan om dit stukje gebouw te mogen verplaatsen en of zij een
stuk grond hadden, waarheen dit verplaatst kon worden.
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Onze timmerman heeft dit verplaatsbare stuk toen bekeken en een specificatie opgemaakt van de
eventueel te verwachten kosten, ervan uitgaande dat de vijf verenigingen akkoord gingen en dat er
een akkoord van de Gemeente zou komen.
Dit heeft nogal wat voeten in aarde gehad om dit bij de gemeente rond te krijgen, maar dankzij de
toenmalige wethouder, dhr. Jongstra, en met advies van dhr. G.v.d.Heide en niet te vergeten de heer
W.Hendriks, die bij de Gemeente de weg wist om dit te kunnen realiseren, hebben wij van de
Gemeente het fiat gekregen.
Het akkoord gaan van de andere vier verenigingen had echter net zo veel voeten in aarde als het fiat
van de Gemeente. Volgens de vier verenigingen was het financieel niet mogelijk om dit te doen.
Wij, als Volièrevereniging zagen echter wel mogelijkheden om deze zaak te realiseren en zijn toen
alleen verder gegaan.
Dit hield in dat er een groot deel door zelfwerkzaamheid gedaan moest worden.
De plaats van de opbouw, Houtlaan 129a , kwam rond voor een symbolisch bedrag van f.1,= per jaar,
gedurende 30 jaar. Dit houdt in dat wij tot 2007 op deze plaats kunnen blijven.
Het financiële gedeelte was wel fors, namelijk volgens een opgestelde begroting 42.000 gulden, wat
vrij nauwkeurig was gebeurd. Het bedrag is bijeen gebracht door een provinciale subsidie, eigen geld,
een lening bij de bank en zelfwerkzaamheid.
Na plus minus 10 jaar was het gebouw schulden vrij.
Ik wil niet nalaten om in dit korte overzicht over het ontstaan van ons clubgebouw, al diegenen te
bedanken welke hebben meegeholpen om dit gebouw op te bouwen en in stand te houden,
gedurende de afgelopen 20 jaar, en wens de mensen, welke nu het beheer voeren veel sterkte met
hun werkzaamheden, dit alles tot bloei van onze vereniging “de Drachtster Vogelvrienden”.
J. Zorgdrager.
Vanaf 1975 is veel vergaderd over de realisatie van het eigen clubgebouw. In dat jaar is ook de
“Stichting Eigen Gebouw” in het leven geroepen. Dit is in principe gebeurd om de mogelijkheid te
scheppen leningen aan te kunnen gaan welke nodig waren om het gebouw aan de Houtlaan te
realiseren.
Het clubgebouw is op 10 november 1976 door de wethouder van Sport en Recreatie, dhr. Jongstra,
geopend. In dezelfde maand kon al een onderlinge tentoonstelling in het gebouw worden
gerealiseerd.
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Clubgebouw 2007

Clubgebouw 2007
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Natuur en Samenleving
Litona

In het verslag dat dhr. J. Zorgdrager schrijft over de totstandkoming van het clubgebouw, noemt hij
“Litona” , wat staat voor “Liefde tot de natuur”. Deze organisatie was in Drachten opgericht met als
doelstelling alle verenigingen op het gebied van de natuur samen te brengen en een onderlinge
samenwerking te realiseren. Ook de Volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” was in deze
organisatie vertegenwoordigd.
In de Leeuwarder Courant van 18 oktober 1963 is hierover het volgende terug te vinden:

Drachten telt niet minder dan zeven verenigingen op het gebied van de liefde voor de natuur, of dit nu
de vogels in het open veld of de stilte van het aquarium en de gezelligheid van de volière in of bij het
huis is. Elk neemt een eigen sector voor zijn rekening, maar samenwerken den ze alle zeven al lang
en als nieuwste en bijzondere smakelijke vrucht van die samenwerking is nu de Flora- en Fauna Show
Litona uit de bus gekomen. Men kan zich een andere benaming denken dan een, die aan een
Italiaans restaurant herinnert, om tegelijk vast te stellen, dat in de (voor dit doel overigens wel wat
benepen) koffiekamer van de Lawei een alleraardigste “schouw” te zien op het gebied van planten en
dieren in velerlei vorm. Het is bovendien een goede gedachte geweest om gezamenlijk voor het front
te treden, want stuk voor stuk kunnen de vaak niet zo omvangrijke organisaties weinig aan
propaganda doen.
En zo ziet de bezoeker hier:
De Aquariumvereniging Minor, aangesloten bij de Bond Aqua Terra, met – natuurlijk – enkele aquaria;
De Fûgelwacht “It Sûd en omkriten” met een ruim en sprekend diorama op het podium (waarvoor de
opgezette vogels uit het Fries Natuurhistorisch Museum konden worden geleend);
De Imkersvereniging Beetsterzwaag e.o. met een bijzonder leerzame bijenstand (met alles over bijen);
De afdeling Drachten van de Kon. Ned. Natuurhist. Vereniging met geschriften, schelpen van onze
kusten, versteningen en kaarten over de vogeltrek;
De jonge afdeling van de Kon. Ned. Mij. Voor Tuinbouw en Plantkunde meteen keur van bloemen,
planten en cactussen;
De afdeling Drachten van de Ned. Vereniging tot bescherming van dieren met een al eveneens
aansprekende stand terwijl de
Drachtster Volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” met enkele volières, waarvan de
gevederde bewoners aan de overigens natuurlijk nogal “stille” tentoonstelling de vereiste levendigheid
geven, vertegenwoordigd is.
De expositie is in aanwezigheid van velen gistermiddag geopend door burgemeester Van
Knobelsdorff, die wees op het gevaar, dat velen in deze moderne maatschappij het kontakt met de
natuur verliezen.
Een kanarie in een kooi is nog geen vervanger van een buiten zingende nachtegaal….
aldus deze spreker, die zeide, dat er van deze Litona stellig een grote opvoedende kracht zal uitgaan
en het toejuichte, dat de hogere klassen van de lagere scholen in Drachten de show zullen kunnen
zien.
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Activiteitencommissie
In 1963 wordt een activiteitencommissie ingesteld die verantwoordelijk wordt voor het beheer van o.a.
de diverse volières in Drachten.Ook worden er voor de jeugd activiteiten georganiseerd, zoals het
plaatsen van vogelkasten.

Vogelmarkten
In 1964 wordt de eerste vogelmarkt georganiseerd in gebouw Irene
Vanaf 1973 wordt op iedere 1e zaterdag van de maanden september t/m april een vogelmarkt
georganiseerd.
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Tentoonstellingen
Verslagen van tentoonstellingen
1957
Direct al in het eerste jaar van oprichting wordt een tafelkeuring georganiseerd op 16 november in
samenwerking met de “ Kanarievereniging” .
1958 22 – 27 september
vogelshow tijdens de verkooptentoonstelling van de vereniging Handel en Industrie te Drachten.
OV 1958 blz. 244, 268 , 313
1958 24 – 27 december
gebouw Irene, De Lange West 2
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de “Eerste Drachtster Kanarievereniging”
1959 7 november
F. Volbeda Stationsweg 43

tafelkeuring

De leden werden per brief uitgenodigd deel te nemen aan deze tafelkeuring:
Op zaterdag 7 november 1957 des n.m. van 2 tot 4 uur houden wij een tafelkeuring bij de heer
Volbeda Stationsweg 43 te Drachten (achter om). De deelname is geheel vrij. Het doel van deze
keuring is om een selectie van onze vogels te krijgen voor het a.s. kweek- en tentoonstellingsseizoen.
De keuring wordt verricht door de bondskeurmeester de heer F.K. Niewold uit Leeuwarden.

De vogels behoeven niet geringd te zijn, maar moeten wel elk in een aparte kooi geplaatst zijn,
behalve vogels die als paar gekeurd worden. Om het keuren niet al te lastig te maken, moeten de
kooien niet groter zijn dan 40x40x30 cm. Ideaal zijn hier de inzet- en tentoonstellingskooien.
Na afloop van de keuring bestaat gelegenheid uw vogels met de keurmeester te bespreken. Het
slagen van deze keuring hangt geheel van U af. Komt dus met uw vogels op deze keuring, het is een
uitbreiding van uw vogelkennis.
Er is tevens gelegenheid voor het inschrijven voor de grote keuring (tentoonstelling) welke gezamenlijk
met de kanarievereniging plaats vind in de maand december. Nadere datum wordt nog bekend
gemaakt.
De kooien voor de grote keuring kunnen worden afgehaald bij de heer Mulder Klokhuislaan 2 te
Drachten ( na donderdag 5 november).
Het bestuur.
1959
In december wordt een tentoonstelling georganiseerd door de “Eerste Drachtster Kanarievereniging” .
1960
geen gegevens gevonden
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1961
28 oktober F. Volbeda Stationsweg 43

tafelkeuring

De “Drachtster Courant” geeft op 31 oktober 1961 een verslag van deze tafelkeuring

Voor de leden van de volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” werd zaterdag een tafelkeuring
gehouden bij de heer F. Volbeda. Er was een groot aantal vogels op de keuring, namelijk 24
parkieten, 8 exotische vogels en 49 kleurkanaries.
Als keurmeesters fungeerden de heren Boerdam uit Zwolle en H. Prins uit Harlingen. Zij waren over
de gekeurde vogels zeer tevreden.
De hoogstbekroonde vogels waren:
Parkieten: M. Nutters, 89 punten, A. van der velde 88 punten, A. Dijkstra, 87 punten
Exotische vogels: Hofman 89 pnt, B. Volbeda 88 pnt.
Kleurkanaries: S. Duursma 90 pnt, N. Pultrum 89 pnt, Bosgraaf 88 pnt, F. Volbeda 88 pnt, Rommers 87 pnt.

1962
geen gegevens gevonden
1963
11 – 13 januari
VVV gebouw Burg. Wuiteweg
districtstentoonstelling tt secr. W. Hendriks, Drachten
“Drachtster Courant”18 januari 1963:
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1963
23 november
tafelkeuring

Café Restaurant Het Wapen van Drachten, Zuidkade 13

Ingezonden worden zo’ n 170 vogels.
Van deze clubtentoonstelling verschijnt geen catalogus maar de uitslag wordt geplaatst in het clubblad
met die beperking dat vogels met minder dan 85 punten niet genoemd worden.
De hoog geklasseerde vogels hebben evenwel niet meer dan 88 punten.
De wisselbekers gaan dit jaar naar:
Kleurkanaries: S. Duursma (2e keer)
Tropen:
J. Postma
Parkieten:
F. Volbeda
1964
26 – 28 november

Het Wapen van Drachten

Drachtster Courant, 1 december 1964:

Zaterdag heeft de volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” haar jaarlijkse vogelkeuring
gehouden.
Vier keurmeesters waren naar Drachten gekomen om de vogels te beoordelen n.l. de heren
A. Postma uit Zwagerbos en J. Hoekstra van Hoogeveen voor de kleurkanaries en de heren Oomkens
en Steen uit Zwolle voor de tropische vogels en grasparkieten.
Er werden plm. 170 vogels gekeurd.
Kampioen bij de grasparkieten werd een vogel (violet) van de heer H. Dijkstra met 88+ pnt. (eigen kweek 1964)
Kampioen kleurkanaries werd een mozaïek van de heer S. Duursma met 88- pnt. (eigen kweek 1964).
Kampioen tropische vogels en parkieten (eigen kweek) werd een Aurora-astrilde van de heer J. Mast met 89- pnt.
Tevens werd deze vogel kampioen eigen kweek van de keuring.
Verder werden de volgende prijzen toegekend:
S. Duursma,
2x 1e prijs
G. Procee,
3x 1e, 5x2e prijs
D. Boersma,
1x2e prijs
J. Mast,
1x 1e prijs
B. Volbeda,
1x 2e prijs
H.R. Hofman,
1x 1e prijs, 1e 2e prijs
S.A. van der Meulen, 1x 2e prijs
C.J. Rommer,
1x 1e prijs
H. Dijkstra,
1x 1e prijs, 1x 2e prijs
S. Hiemstra,
1x 1e prijs
e, 3x 2e prijs
Fr. Volbeda,
1x 1e, 1x 2e prijs
M. Nutters,
4x 1
A.v.d.Molen,
1x 3e prijs
M. Nicolai
1x 1e prijs
e prijs
Gebr. Keuning, 1x 1e prijs
H.R. Oebeles,
1x 2
F. Post,
1x 3e prijs
D. Reitsma,
1x 1e prijs

1965
26 – 27 november
Het Wapen van Drachten
Geen gegevens teruggevonden
1966
26 november
De Taflecht.
Geen gegevens teruggevonden
1967
25 november
Schouwburg De Lawei
Geen gegevens teruggevonden
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onderlinge TT.

1968
12 – 14 december
in de grote bovenzaal van Schouwburg De Lawei
districtstentoonstelling tt secr. Joh. Keuning, Drachten
Een uitgebreid verslag wordt geplaatst in de Drachtster Courant van 13 december 1968:

De nieuwe bovenzaal van Lawei was deze week (en is ook morgen nog) het domein van de
vogelliefhebbers en van de vogeltjes zelf. Er waren 810 veelkleurige en druk tsjilpende exemplaren
ingezonden voor de districtstentoonstelling Friesland 1968, waarvan de organisatie ws opgedragen
aan de volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden”.
Burgemeester W.E. baron Van Knobbelsdorff kwam woensdagavond, nadat de keuringen hadden
plaats gevonden, deze vogelshow officieel openen. De burgemeester deed dat met een luchtige
speech, waarin hij o.a. uit de doeken deed waarom hij zelf geen volièrehouder is geworden.
Amoureuze verplichtingen in zijn jeugd hadden hem eens genoopt veertien dagen achtereen met een
natuurminnend meisje naar de vogeltjes te kijken en dat is waarschijnlijk net even te veel van het
goede geweest, zo liet hij uitkomen.
De toespraak van de provinciale commissaris van het district
Friesland van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers was wat
zwaarder aangezet. De mens, zei de heer Forsten, vraagt meer dan
werk en brood alleen. Hij sprak van de rijkdom die men in deze
jagende tijd kan vinden in de kleine dingen, waartoe hij ook de vogels
rekende. Het woningbeleid zei de heer Forsten voorts levert nog wel
eens wat moeilijkheden op in verband met de bouw van volières,
maar er is een kentering ten goede aantoonbaar en dat stemde hem
tevreden. Dat de vogels in een kooi het niet naar de zin zouden
hebben bestred hij met de bewering dat kooivogeltjes gemiddeld drie
keer zo lang leven dan niet gekooide vogels.

De prijzen waren op dat moment al bekend. Van de 810 door 104 leden uit heel Friesland (van Sint Annaparochie
tot Lemmer) ingezonden vogels kreeg bij de eigen kweek 1968 de oranje rood isabel schimmel kanarie van
M. Dijkstra te Harlingen de hoogste waardering en werd in deze kategorie tentoonstellingskampioen.
De zalmkanarie van B. van der Heide te Drachten werd tentoonstellingskampioen bij de eigen kweek 1967, terwijl
in de open klasse de oranjerood isabel kanarie van N.A. Hoekstra te Langelille kampioen werd.

Tussen de bedrijven door werden ook de clubkampioenschappen van de Drachtster Volièrevrienden gehouden.
Clubkampioen eigen kweek 1968 werd de oranjerood agaat schimmel kanarie van B. van der Heide te Drachten,
89 punten.
Bij de grasparkieten eigen kweek 1968 ging de clubtitel met 84 pnt. naar de gebr. Keuning te Drachten.
De beste grote parkiet eigen kweek 1968 was te vinden in de kooi van F. Volbeda te Drachten, 87 pnt.
Clubkampioen tropische vogels eigen kweek 1968 werd de grijskopspreeuw van K. Meijer, eveneens te Drachten,
met 88 punten.
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Het jury-verslag, namens de keurmeesters samengesteld door de heer E. Adema, maakt melding van
een tentoonstelling, die niet alleen door zijn kwaliteit, maar ook de kwaliteit van de vogels respect
afdwingt. Het gemiddelde is goed tot zeer goed te noemen. Organisatie, verzorging en
kooienmateriaal mogen gezien worden en verdienen onze waardering, aldus de keurmeesters.

Afbeelding vraagprogramma

Afbeelding catalogus

Ingezonden zijn 811 vogels,
de kanaries zijn gekeurd J.H. Kosters te Hengelo, W.D.H. Spijker te Hilversum, E. Adema te
Apeldoorn, W.J. Derksen te Enschede, J.G. Steenbeeke te Oldenzaal,
G. van Binsbergen te Hilversum, A. Dommerholt te Den Haag;
de zangkanaries zijn gekeurd door mevr. C. v.d.Toorn te Scheveningen
de tropische- en overige vogels door W.J. Mulder te Deventer, P. Rook te Capelle a/d IJssel en D.J.
v.d. Molen te Dalfsen.
1969
29 november

Het Wapen van Drachten

geen verslagen teruggevonden.
Winnaars van de wisselbekers zijn dit jaar
Kanaries:
E.R. Dikken
Tropische vogels:
K. Meyer
Grasparkieten:
Fr. Volbeda
1970
26-28 november

Openbare School no. VII Bouwakker 74

Drachtster Courant, 24 november 1970:

Ook dit jaar organiseert de Volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” haar jaarlijkse
vogeltentoonstelling, dit jaar in school nr. 7, Bouwakker 74 te
Drachten.
Voor de vele leden betekent deze tentoonstelling vaak een
bekroning op het vaak zeer zorgvuldig en deskundige werk dat
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gedurende het afgelopen jaar aan de vogels is besteed. Immers, niet zomaar worden vogels gekweekt
die aan hoge eisen voldoen.
Voor de bezoekers van deze vogeltentoonstelling betekent deze tentoonstelling vaak een verbaasd
aanschouwen van de grote verscheidenheid in soorten en kleuren van de vogels.
Aan de aankleding van de zaal werd dit jaar grote zorg besteed waarbij veel materiaal uit de natuur
werd verwerkt, zulks in overeenstemming met de gedachten van de vereniging om de aandacht op de
levende natuur, waaronder de vogels, natuurlijk een belangrijke plaats innemen, te vestigen.
Om het geheel zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zullen diverse attracties aanwezig zijn, zoals een
zgn. “raadkooi” waarbij de bezoekers kunnen raden hoeveel vogels in een grote vitrine ondergebracht
zijn e.d.
Een bezoek aan deze tentoonstelling lijkt dan ook zeer de moeite
waard.
U kunt terecht op donderdag 26 november van 14 – 22 uur,
vrijdag van 10 – 22 uur en zaterdag van 10 – 18 uur.
De toegang is gratis, de prijs van een verplichte catalogus
bedraagt één gulden.
Ingezonden zijn 275 vogels.
De kanaries zijn gekeurd door Tj. Boersma te Leeuwarden en
de tropen en parkieten door B. Slagers te Enter.
Winnaars van de wisselbekers zijn:
Kanaries 1970:
E.R. Dikken
Kanaries 1969:
G. Huisman
Grote Parkieten:
H. de Vries
Tropische vogels:
K. Meyer
Derbykampioen:
B.v.d.Heide
1971
9 – 13 november
Openbare School no VII Handenarbeidlokaal, Bouwakker 74
Onderlinge tentoonstelling.
Drachtster Courant, 12 november 1971:

Als je het handenarbeidlokaal van school 7 in de kleuterschool Peuterpret aan de Bouwakker binnen
loopt, komt het gekwetter en gekwinkeleer je tegemoet. Kanaries fluiten hun hoogste lied, papegaaien
schelden je uit voor alles wat maar mooi en lelijk is en dar tussen door tsjilpen grasparkieten. Met
elkaar zijn er zo’n 250 vogels.
De Volièrevereniging Drachtster Vogelvrienden houdt een onderlinge tentoonstelling.
De tentoonstelling duurt van donderdag tot zaterdag.
Vandaag kan men tot 10 uur en morgen van 10 tot 6 uur de fraaie exotische vogels bekijken.
Er zijn kanaries, grote parkieten, grasparkieten, kwartels , tropische vogels en duiven.
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Ze zijn van ongeveer 25 leden van de Drachtster Vogelvrienden. Met man en macht is de
tentoonstelling opgebouwd. Tweehonderdenvijftig kooien staan keurig gerangschikt in de kleine
ruimte. Een breed pad leidt er langs, zodat iedereen de vogels op zijn gemak kan bekijken.
Het geheel is aangekleed met veel groen en riet, dat van Staatsbosbeheer is gekocht, en met slingers
en lampions. Voor de inzenders zijn een wisselbeker, enkele bekers , medailles en lauwertakken
beschikbaar.
Algemeen kampioen van de tentoonstelling is de goud-groene kanarie van de heer H. van der Tuin
met 89 punten. De heer van der Tuin tracht al vier jaar een prijs te winnen. Het is de eerste keer.
“Ik ga er nu mee naar de Nederlandse kampioenschappen in Rotterdam” zegt hij glunderend.
Verder zijn er nog de kampioen van vorig jaar, een oranjerode isabel (schimmel) van de heer
B.v.d. Heide en van dezelfde kweker de kampioen open klasse, een oranjerode kanarie.
Bij de kanaries ging de eerste prijs naar de heer E.R. Dikkerboom. De heer H. de Vries werd
kampioen bij de grasparkieten met een Lutino.
De Drachtster Vogelvrienden hebben veel werk gehad van
de tentoonstelling.
Het is dan ook alleszins de moeite waard er een kijkje te
nemen.
Ingezonden zijn 242 vogels door25 inzenders.
De kanaries zijn gekeurd door de heren H. Prins te
Harlingen en B. de Vries te Sappemeer.
De parkieten en tropische vogels zijn gekeurd door de
heer Leeuwerike te Glimmen.

1972
8 – 11 november

Oude Ziekenhuis Molenend ZZ

Drachtster Courant, 10 november 1957

“It is in forheugjende saek, dat yn in wrâld, hweryn it dier oan alle kanten yn é fordrukking
komt, minsken harren frije tiid en ik mei oannimme ek wol ris in pear stuorren besteegje oan in
hobby, dy ’t mei it dier to meitsjen hat.”
Wethouder J. Kroes sprak deze woorden woensdagavond bij de opening van de tentoonstellingvan
de volièrevereniging Drachtstser Vogelvrienden in een gedeelte van het voormalige ziekenhuis. Deze
tentoonstelling is groter dan die van het vorige jaar; er zijn zeker tachtig vogels méér.
De wethouder sprak verder zijn waardering uit voor het werk van de vereniging en de expositie.
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“Ik soe graech twa kear de pet der foar ôfnimme”. Voorts zei hij: “Drachten is lokkich noch net in stêd,
mar leit tusken servet en tafelkleed. It sil noait in stêd wurde, mar bliuwt in great plak. Sa is ek de
stêdbouwkundige opset inrjochte”, aldus de wethouder.
Alvorens echter de vertegenwoordiger van de gemeente Smallingerland het woord kreeg hield
voorzitter E. de Vries een praatje. Hij zei dat de vereniging in de afgelopen vijftien jaren steeds heeft
“gescharreld” van gebouw Irene naar De La Paix en toen naar “Peuterpret”. Maar dat is volgens hem
nu voorbij, want in het voormalige ziekenhuis vond men onderdak.
Dan gaf assistent districts commissaris G. Geurs nog een globaal overzicht van de tentoonstelling. Hij
was van mening, dat de kwaliteit op deze expositie niet onder deed voor grote regionale
tentoonstellingen.
Nadat de heer B. Volbeda dank was gebracht voor het feit, dat
hij vijftien jaren lang tentoonstellingen voor de vereniging had
uitgedacht en georganiseerd, maakte het gezelschap van
ongeveer dertig genodigden een rondgang over de expositie.
Bijzondere aandacht kregen de kampioenen en de enorme
volière in het midden van de zaal. Overal stonden bloemstukken
en er is veel sparregroen verwerkt. Lampions en slingers geven
het geheel een feestelijk aanzien.
Kampioenen op de tentoonstelling zijn vogels van de heren
H. de Vries, K. Meyer, J. van der Velde, J.J. Stijger,
H.P. Kuperus en A.J. Poost, allen uit Drachten.

1973
7 – 10 november

Oude Ziekenhuis

Ook dit jaar besteedt de Drachtster Courant weer uitgebreid aandacht aan de tentoonstelling:
Het eerste artikel verschijnt op 28 oktober 1973:

De volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” organiseert 7,8,9 en 10 november haar jaarlijkse
tentoonstelling en Vogelshow.
Het is de bedoeling van de vereniging er iets bijzonder van te maken, om zodoende de bezoekers,
naast de tentoongestelde prachtige collectie tropische vogels en kanaries, kennis te laten maken met
de Vogelsport in het algemeen.
Aangezien dit een kostbare zaak is, heeft de vereniging verschillende firma’ s en bedrijven verzocht
haar te steunen door het beschikbaar stellen van een prijs of een gift.
Ook lectuur over Vogelsport is van harte welkom. Uiteraard wordt de naam van de gever of degene,
die het ter beschikking stelt vermeld in de tentoonstellingscatalogus, waarvan men dan als bewijsstuk
één ontvangt.
Tijdens de tentoonstelling verschijnt dan op 9 november 1973 een tweede artikel:
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De vogeltentoonstelling van de volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” belooft reeds na één dag
open geweest te zijn al een groot succes te worden. In het oude ziekenhuis aan de Bruin Slotstraat,
waar de “vrienden” een onderkomen hebben, is een prachtige expositie samengesteld door de leden.
In de gezellige ruimte hebben ongeveer 400 vogels een plaats gevonden. 300 van deze gevederde
dieren deden mee aan de wedstrijd waarvoor dinsdagavond 5 keurmeesters druk in touw geweest
zijn.
Na rijp beraad zijn er in de diverse categorieën kampioenen aangewezen. In de grootste klasse, die
van eigen kweek kanaries, werd tot kampioen 1973 uitgeroepen de kanarie van H. de Vries uit
Drachtster Compagnie.
In de overige klassen tropische vogels, grasparkieten, bastaarden, zebravinken, Japanse meeuwen,
kwartels en duiven zijn ook 1e, 2e 3e prijzen toegekend.
De 300 vogels zijn in grote stellage’ s gezet om het publiek een zo ruim mogelijk overzicht te geven.
Voor de aankleding van de omgeving hebben de leden zelf gezorgd. Er is met enorme hoeveelheden
groen geprobeerd de natuurlijke omstandigheden van de vogels te imiteren. Dat de zoels zich enorm
thuis voelen tussen het vele groen blijkt wel uit het feit dat bij binnenkomst in de tentoonstellingsruimte
het getsjilp en gefluit niet van de lucht is.
In de daarnaast gelegen ruimte heeft de vereniging een grote volière gebouwd waar zeker 60 vogels
een plaatsje hebben gevonden. Dit zijn allemaal tropische vogels met de meest bonte kleuren. Dit
alleen is al een kijkje waard.
Waterval
De leden van de vereniging hebben in deze volière zelfs kans gezien een waterval te maken. Dit is
kennelijk zo goed gedaan, dat sommige bezoekers zich in alle ernst afvragen hoe dat toch kan. De
natuur in de volière is een “natuurgetrouwe” nabootsing.
Broedmachines
Als men dan verder de tentoonstelling induikt kan men nog
meemaken hoe kuikens worden geboren. Drie broedmachines
herbergen of eieren of pas geboren kuikens. Ook zijn er eieren
van kwartels te zien die uitkomen. Voor de aanvoer van de
bevruchte eieren zorgen de leden zelf. De eieren worden
gehaald in Drachtster Compagnie waar de kippenfokker zo
bereidwillig was de eieren ter beschikking te stellen.
Deze broedmachines hebben voor de vogelvrienden ook nog
een andere bedoeling. Zij hebben een schrijven gericht tot alle
lagere scholen in Drachten met de uitnodiging geheel gratis te
komen kijken op de vogeltentoonstelling. Voor de leraren een
prachtige gelegenheid om naar aanleiding van de
tentoonstelling een biologieles te houden.
Voorbeelden kunnen zij aanhalen uit de tentoonstelling.
Vooral de broedmachines zijn bij de jeugd erg in trek.
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Grote last
De verwezenlijking van de tentoonstelling is tot stand gekomen door hulp van diverse bedrijven en
instellingen uit het gehele land. De vereniging is hier erg blij mee omdat voor een zo groots opgezette
tentoonstelling altijd veel komt kijken en om dat uit eigen middelen te bekostigen is voor de vereniging
een te grote last.
Diverse instellingen en bedrijven hebben woensdag bij de opening hun blijk van belangstelling reeds
getoond. Bij de opening die verricht werd door de waarnemende voorzitter van de Vogelvrienden, de
heer van der Zee, waren veel mensen aanwezig.
Namens de Gemeente was wethouder Kroes aanwezig.
De tentoonstelling is geopend van ’s morgens 10.00 uur tot ’s avonds 10.00 uur. Zaterdag is de laatste
dag van de tentoonstelling. Dan gaan de deuren om 7.00 uur dicht, omdat de eigenaren van de vogels
de tentoonstelling dan weer gaan afbreken. Zij hebben in het weekend de vogels liever weer thuis.
Voor het luttele bedrag van f.1,50 kan men een groot sortiment vogels zien tot zaterdag 7.00 uur aan
de Bruins Slotstraat.
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1974
7 – 9 november

Oude Ziekenhuis

Drachtster Courant van 8 november 1974:

Tot en met zaterdag houdt de volièrevereniging “De Drachtster Vogelvrienden” in het clubgebouw aan
de Bruins Slotstraat haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. Op die tentoonstelling zijn 300 vogels, 200
kanaries en 100 tropische vogels en grasparkieten te bewonderen.
De tentoonstelling werd woensdagavond officieel geopend door de voorzitter, de heer E. de Vries, die
de aanwezigen o.a. opmerkzaam maakte op de resultaten, die enkele jeugdleden hadden bereikt.
Voorafgaande aan de expositie hadden zes keurmeesters de vogels gekeurd. Van de 300 vogels
kregen 12 een prijs. Met dat resultaat schaart de
Drachtster vereniging zich tussen de “betere”
volièreverenigingen.
Tentoonstellingskampioen werd een diamandvink van
de heer F. Lautenbach uit Drachten.
De expositie is dit jaar groter van opzet. Omdat er
meer ruimte beschikbaar kwam heeft de vereniging
een grote volière gebouwd, waar parkieten in een
“natuurlijke” omgeving rondvliegen. Dit is dan ook en
van de grootste trekpleisters. Op het ogenblijk telt de
vereniging ongeveer 125 leden.
Bezoekers vinden op de expositie tevens een verkoopstand van artikelen die met de volièresport te
maken hebben. Daarnaast is er en informatiestand van waaruit geïnteresseerden wegwijs in de sport
gemaakt kunnen worden.
Vanavond duurt de tentoonstelling tot tien uur. Morgen is het clubhuis de hele dag tot vijf uur geopend.
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1975
5 – 8 november
Voormalig Ziekenhuis, ingang Bruin Slotstraat
De Drachtster Courant besteedt weer ruime aandacht aan deze tentoonstelling.
Vooraf verschijnt op 31 oktober 1975 onderstaand artikel:

Met een aanmelding van 340 vogels belooft de tentoonstelling van de Volièrevereniging “Drachtster
Vogelvrienden” een groot gebeuren te worden.
De opening vindt woensdagavond plaats. De tentoonstelling zal dit keer nog worden ingericht in de
clubruimte in het voormalige ziekenhuis aan het Moleneind.
Het bestuur heeft gisteren en verheugende mededeling gekregen na de sombere opdrachten, die de
club al een jaar boven het hoofd hing. Het ziekenhuis moet worden ontruimd, omdat de grond moet
worden gebruikt voor een parkeerterrein. Het gemeentebestuur heeft de Vogelvrienden, zo is deze
week besloten, één van de houten gebouwen geschonken om die ergens anders als clublokaal neer
te zetten.
Er is inmiddels ook een terrein gevonden. Na de tentoonstelling zal met spoed begonnen worden het
gebouw te verplaatsen naar het terrein aan de Leeuwerikstraat bij de kleuterschool.
Op 7 november 1975 verschijnt een verslag van de tentoonstelling in de Drachtster Courant:

De secretaris van het districtsbestuur van de volièreverenigingen in Friesland, de heer R. van Dijk, uit
Harlingen, heeft woensdagavond de volièretentoonstelling in het oude ziekenhuis aan de
Bruins Slotstraat officieel geopend. Hij was bijzonder verheugd dat de vereniging in Drachten elk jaar
weer kans ziet om een dergelijk goed opgezette tentoonstelling te houden.
Tot kampioen werd uitgeroepen de oranje rode agaat van de heer H. de Vries uit Drachtster
Compagnie.
Voor de laatste maal wordt in het oude ziekenhuis de tentoonstelling gehouden omdat binnenkort het
gebouw wordt afgebroken. De vereniging zal spoedig weer over een nieuw onderkomen kunnen
beschikken. Een gedeelte van het ziekenhuis zal verhuizen naar de hoek Leeuwerikstraat – Houtlaan.
Voor deze 160 leden tellende volièrevereniging een goede oplossing.
Toename
Voor de tentoonstelling bestaat van de zijde van de vogelliefhebbers een behoorlijke belangstelling.
Het aantal ingezonden vogels is belangrijk groter dn vorig jaar en bedraagt thans 326.
De keurmeesters, de heren J.G. Leeuwerke, J. Kuiper, H. Maat en H. Holvast, hebben het de
afgelopen dagen niet gemakkelijk gehad, want ze konden maar juist op tijd gereed komen.
Uit de jury rapporten kwam naar voren dat het gehalte van de vogels hoger lag dan vorig jaar. Vooral
bij de rode kanaries was dit het geval. De meeste gekeurde vogels waren eigen kweek.
De oranjerode agaat van de heer H. de Vries uit Dr. Compagnie werd de kampioen. Voor de inzender
was dit de vierde achtereenvolgende keer dat één van zijn vogels kampioen werd. Een bezoek aan de
tentoonstelling, die tot zaterdag geopend is, is de moeite waard, want in de opgestelde 326 kooitjes
zijn prachtige vogels te zien. De twee grote volières herbergen een schat aan tropische vogels.
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Uitslagen 1975:
De kampioenen zijn:
E.K. kanaries: H. de Vries, Dr. Compagnie; O.K. kanaries: K.
Meijer.
E.K. tropen: K. Noord; O.K. tropen F. Lautenbach.
E.K. grasparkieten: geen kampioen,
O.K. grasparkieten: J. Windstra
E.K. parkieten: F. Lautenbach, die ook bij de O.K. parkieten
kampoen werd.
Derbykampieon: D. Vonk
Bij de jeugdleden t/m 18 jaar ging de kampioenstitel evenals
vorig jaar naar de heer R.R. Miedema.

Foto Friesch Dagblad 4 november 1975 – aankleden zaal voor de opening
1976
5 – 7 november

Nieuw verenigingsgebouw aan de Houtlaan

De tentoonstelling van dit jaar valt samen met de opening van het verplaatste verenigingsgebouw van
de Bruins Slotstraat naar de Houtlaan.
De Drachtster Courant besteedt daar op vrijdag 12 november 1976 veel aandacht aan. Het verslag
hiervan is opgenomen in het hoofdstuk “eigen verenigingsgebouw”. Gelijktijdig wordt ook aandacht
besteed aan de tentoonstelling.
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Grote aanvoer
Voor de tentoonstelling bestaat even als voorgaande jaren een grote belangstelling. De 190 leden en
12 jeugdleden hebben in totaal 444 vogels aangevoerd. Volgens de keurmeesters is het geheel zeer
gevarieerd. Het aantal O.K. vogels zijn ten opzichte van de rubriek E.K. wat aan de hoge kant.
In de hoofdgroep grasparkieten gaan enkele vogels de goede kant op. Ook de rubriek kanaries is zeer
goed. Volgens de keurmeesters ontbreekt ’t de inzenders nog wel aan kennis van de kleurslagen. Bij
de rubriek tropen algemeen kan de E.K. wel wat hoger zijn. De eigen kweek Rode Kardinaal is een
vermelding waard, terwijl ook bij de neophema’s en de Sperling parkieten mooie vogels zijn
tentoongesteld.
Het tentoonstellingskampioenschap 1976 ging naar
de heer H. de Vries uit Drachtster Compagnie
met de oranjerood isabel kanarie e.k.
Kampioen E.K. kanaries werd eveneens H. de Vries.
O.K. kampioen kanaries werd A. Hofstra , Drachten.
Kampioen E.K. tropen: F. Lautenbach;
Kampioen o.k. tropen: H.R. Hofman
Kampioen grasparkieten E.K.
en O.K.: J. Windstra, Drachten.
E.K. grote parkieten: F. Lautenbach;
O.K. grote parkieten: J. Alphenaar.
Derbykampioen: W. Tuinstra
Jeugdkampioen: J. Windstra

Voor volgend jaar heeft de vereniging beslag weten te
leggen op de districtstentoonstelling van de bond van
volièreverenigingen. Een buitenkansje dat men met
beide handen heeft aangegrepen.
1977
14 – 17 december
Verenigingsgebouw a/d
Houtlaan
Districtstentoonstelling tt secr. J. Zorgdrager,
Drachten
Drachtster Courant, 14 december 1977

Het gebouw van de volièrevereniging Drachten aan de Houtlaan in Drachten is de plaats waar deze
week een vogeltentoonstelling wordt gehouden. Deze districttentoonstelling, die voor de derde keer in
Drachten plaats vindt, bied een keur aan prachtige exotische vogels.
Veertien keurmeesters hebben gisteren de in totaal 881 vogels gekeurd. De keurmeesters kwamen
unaniem tot de conclusie dat het gehalte van de ingezonden vogels van topkwaliteit is. Van het totale
aantal viel 43 procent in de prijzen. Deze tentoonstelling kan overigens de grootste van Friesland
worden genoemd.
De volièrevereniging Drachten is een van de weinige verenigingen in
Nederland die over en eigen uniek gebouw beschikt. Vooral de
medewerking van de gemeente Smallingerland heeft er toe geleid dat
dit prachtige verenigingsgebouw vorig jaar in gebruik kon worden
genomen. Zodoende kan daar nu een expositie worden gehouden.
Van de 26 vogelverenigingen in friesland hebben 19 verenigingen
inzendingen naar Drachten afgevaardigd. Niet alleen de kanaries, maar
ook de vele tropische vogels, bastaarden, wildzang en parkieten geven
en grote verscheidenheid aan vogels.
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Het was voor de 14 keurmeesters daarom een niet gemakkelijke taak om de prijzen toe te kennen.
Zij moesten de vele vogels keuren op kwaliteit, kleur en type.
Toch hebben zij – gezien het toekennen van prijzen aan 43% van de vogels, hun werk voortreffelijk
verricht.
De volièrevereniging Drachten is buitengewoon ingenomen met dit derde districtsgebeuren, dat in
Drachten plaats vindt. Voor de Drachtster vereniging is het als grootste Friese vereniging daarom een
eer dit districtsgebeuren te mogen organiseren.
De volièrevereniging verwacht dat de komende dagen een groot aantal mensen een kijkje zal komen
nemen in het verenigingsgebouw aan de Houtlaan in Drachten. Een zeer overzichtelijke opstelling van
de kooien toont de aanwezigen het uitstekende materiaal.
Vanavond zal de districtsvoorzitter, de heer Forsten uit Franeker, de expositie openen.
Ingezonden zijn 881 vogels, de kleur en postuurkanaries zijn gekeurd door de heren H. Holvast te
Oude Pekela, H.J. Huisman te Ursem, J. Kuiper te Rijswijk, W. Lammerts te Nieuwe Pekela,
H. Maat te Oude Pekela, G. Oosterhof te Kommerzijl, J.G. Voerman te Wormerveer en B. de Vries
te Sappemeer, de Harzers zijn gekeurd door de heer Huijs te Blerick en de tropen en overige vogels
door de heren C. Heuperman te Haarlem, Joh. G. Leeuwerike te Glimmen.
Mevr. Meinders- van Garderen te Goningen, A.B. Stein te Zutphen en W.A. Tolman te Hardenberg.
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1978
8 – 11 november

Verenigingsgebouw

Drachtster Courant vrijdag 10 november 1978

De volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” houdt de komende dagen weer een
vogeltentoonstelling in het clubgebouw aan de Houtlaan in Drachten. Hoewel het aantal ingezonden
vogels belangrijk lager is dan voorgaande jaren, is er toch sprake van een zeer goede kwaliteit.
Voorzitter E. Koenes merkte in zijn openingswoord op, dat men de tentoonstelling zo sober mogelijk
heeft gehouden. In onderling verband wordt nu de rivaliteit tussen de kwekers op sportieve wijze
benadrukt. Daarom was besloten om de opening geen officieel tintje te geven. De opening werd aan
de voorzitter van de tentoonstellingscommissie, de heer J. Zorgdrager, overgelaten.
Tot jeugd- en clubkampioen werd uitgeroepen de dertienjarige
Douwe Wedzinga uit Drachten, die bewees dat ook de jeugdige
vogelvrienden tot goede kweek kunnen komen.
Uit de keuringsrapporten blijkt dat de kwaliteit van de vogels goed is.
Mede door de slechte zomer, die minder kweekresultaten tot gevolg
had, is de inzending minder geworden.
De jury meent overigens, da de volièrevereniging enkele zeer serieuze
tropenkwekers binnen haar gelederen heeft. Het is dan ook dit jaar weer gelukt een mooie collectie
vogels bijeen te brengen.
De volièrevereniging telt 200 leden van wie voor de tentoonstelling 34 deelnemers in totaal 300
vogels hebben ingezonden.
Van de veertien jeugdleden kwamen er zeven met vogels naar de vogelshow.
Prijzen
De jeugdkampioensprijs ging naar de 13-jarige Douwe Wedzinga uit
Drachten, die tevens met zijn roodrug clubkampioen werd.
Derby kampioen werd A.A. Miedema met een rijstvogel.
Kampioen eigen kweek: o.r.isabel ivoor sch. van J. Vonk uit Drachten.
Kampioen eigen kweek 1978 o.r. brons, H. de Vries.
Kampioen o.k. roodrug: J. Harsma.
Kampioen eigen kweek grasparkieten: J. Windstra
Kampioen eigen kweek rijstvogel: A.A. Miedema
Kampioen eigen kweek grote parkieten: roodrug, Douwe Wedzinga.

39

Overzicht tentoonstellingszaal 1978
foto Friesch Dagblad 8 november 1978, fotograaf J.Trimbach Leeuwarden
1979
7 – 10 november
Verenigingsgebouw
geen verslag aangetroffen.
Uitslagen:
TT kampioen:
G. Bakker
Kampioen kanaries:
G. Bakker
Kamp. Tropische vogels:
E. Hoekstra
Kamp. Grote Parkieten:
D. Wedzinga
Kamp. Jeugd:
G. Bakker
OK Kampioen:
J. Alphenaar
Derbykampioen:
J. Veenstra
1980
5 – 8 november

Verenigingsgebouw

Drachtster Courant, 7 november 1980:

Tot zaterdagmiddag vijf uur heerst in het clubgebouw van de Drachtster Vogelvrienden aan de
Houtlaan een lustig gekwetter. Ter plaatse wordt n.l. een tentoonstelling gehouden, waarvoor 38 leden
ruim 500 vogels hebben ingezonden. Een 150 tal daarvan is ondergebracht in een afzonderlijke
verkoopklasse. Het is de eerste keer in het bestaan van de 25-jarige vereniging dat een dergelijke
handelsafdeling is ingesteld. Overigens met succes, want er zijn onderhand al talloze gevederde
diertjes van eigenaar verwisseld.
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Oud voorzitter Eppy de Vries uit Boornbergum heeft woensdagavond de tentoonstelling geopend. Het
bestuur had hem daartoe verzocht vanwege het verdienstelijke werk dat deze bankman heeft verricht
in het kader van de totstandkoming van het nieuwe clubgebouw aan de Houtlaan.
Een aantal keurmeesters heeft de vogels weer op hun kwaliteiten beoordeeld. Dat was onderverdeeld
in kleur- vorm- postuur en zangkanaries, tropen-, wildzang en bastaardsoorten en grote-, of
grasparkieten. Uit deze categorieën kwamen vogels van de leden J. Zorgdrager, Tj. Hoekstra,
J. Veenstra, S. Zwart, L. Hoekstra en K. Noord voor het kampioenschap in aanmerking. Op een na
behaalden al deze dieren 90 punten of meer in de beoordeling.
Een satinetivoor van J. Zorgdrager werd uitgeroepen tot de mooiste vogel van de gehele
tentoonstelling.
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1981
4 – 7 november

Verenigingsgebouw

Drachtster Courant, 13 november 1981

In het clubgebouw aan de Houtlaan 129a te Drachten hebben de leden van de volièrevereniging
Drachtster Vogelvrienden voor nog meer inbreng dan de voorgaande jaren gezorgd. In totaal pronkten
402 kanaries, bastaarden, parkieten en tropische vogels in de per categorie opgestelde kooien. De
tijdelijke verblijfplaatsen zijn weer voorzien van de bekroningen, zoals die dinsdag door de jury zijn
toegekend.
Hedenavond tot tien uur en morgen (zaterdag) van tien tot vijf uur heeft men nog de gelegenheid om
de tentoongestelde vogels en die welke in een kooi zijn ondergebracht, te bezichtigen.
De keurmeesters hebben op gezamenlijke wijze hun bevindingen in de catalogus beschreven, Daaruit
naar voren komt o.m. dat bij de kanaries en bij de tropen diverse mooie exemplaren zijn te
bewonderen. Er zijn echter ook dieren die volgens hen met
wat meer geduld en oefening beter tot hun recht gekomen
zouden zijn. De afdeling “ zang” is naar hun oordeel zeer
goed van kwaliteit en kwantiteit.
Een groot aantal leden kwam in aanmerking voor een of meer
prijzen, die door diverse bedrijven en particulieren
beschikbaar zijn gesteld. Mest succesvol waren de inzenders
van wie een vogel het kampioenschap verwierf:
Het beste exemplaar meesterzanger en tevens van de
tentoonstelling is van W.P.J. Vermeij, die de kampioensprijs ook
kreeg uitgereikt in de derby en o.e.k. klasse.
Bij de kleurkanaries was de kampioensprijs voor J. Zorgdrager.
In de jeugdklasse voor G. Bakker
Kampioen tropenklasse: Y. Laurens
Kampioen grote parkieten: S. Swart
Kampioen grasparkieten: J.T. Jongsma
Kampioen open klasse: J. Harsma.
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1982
17 – 20 november

Verenigingsgebouw

Drachtster Courant, 17 november 1982

Tot en met zaterdagmiddag wordt in het gebouw van de volièrevereniging van de Drachtster
Vogelvrienden een tentoonstelling gehouden, die ditmaal in het teken van de 25e achtereenvolgende
keuring staat. Zes keurmeesters zijn gisteren bezig geweest om de 402 ingeschreven vogels op hun
kwaliteiten te beoordelen. Ingebracht is een tamelijk grote collectie, getuige de diverse
kampioenschapen die zijn behaald.
Hedenavond wordt de tentoonstelling geopend door de wethouder F. Jonkman van de Gemeente
Smallingerland.
De kampioensprijzen vielen de volgende leden in
diverse categorieën ten deel:
Zangkanaries: W.J.P. Vermeij
Tropenklasse: J. Ritsma
Grasparkieten: J. Ritsma
Grote parkieten: S. Swart
Jeugdklasse: A.G.W. Vermeij
Overjarig eigenkweek: J. Zorgdrager
Open klasse: W. Tuinstra
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1983
16 - 19 november
Verenigingsgebouw
In de Kollumer Courant van woensdag 16 november 1983 verschijnt het volgende bericht:

De Volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” houdt tot en met zaterdagmiddag in het eigen
clubgebouw aan de Houtlaan een clubtentoonstelling. Door de 160 leden zijn 407 vogels ter keuring
ingebracht. De officiële opening is vanavond door de voorzitter van de tentoonstellingscommissie, de
heer Joop van der Heide, die de expositie dan aan de vereniging in de persoon van clubvoorzitter
J. Zorgdrager aanbiedt.
De jury bestond uit de heren J. de Roos, H. Suichies, J. Propsma, J. Leeuwerike en R. van Dijk.
Tentoonstellingskampioen en “meesterzanger” werd de
kanarie van W.J.P. Vermeij, waaraan 91 punten werden
toegekend.
Verdere kampioenen zijn:
Kleur- postuurkanaries: D. Mook, 90 punten
Tropische vogels: E. Spinder, 90 punten.
Grasparkieten: IJ. Harsma, 90+ punten
Grote parkieten: S. Swart, 91 punten
Derby kampioen: S. Swart, 91 punten
Jeugdkampioen: W. Huisman, 90+ punten
Open klasse: K. Meyer, 90 punten
Stamkampioen
zang: W.J.P. Vermeij;
kleur-postuur W.J. Jensma;
tropen-parkieten J. Harsma.
Alle eigenaren wonen in Drachten.

1984
14 – 17 november
.
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Verenigingsgebouw

1985
12 – 16 november

verenigingsgebouw

Ter voorbereidding op de komende tentoonstelling verschijnt op maandag 11 november 1985 in de
Drachtster Courant het volgende bericht:

De volièrevereniging “ Drachtster Vogelvrienden” organiseert deze week een onderlinge
tentoonstelling in het volièregebouw aan de Houtlaan. Hier zullen ongeveer 440 vogels van allerlei
pluimage aanwezig zin, waarvan het de helft kanaries betreft. Met dit aantal van bijna 440 wordt de
stijgende lijn van de laatste jaren voortgezet, aldus de heer W. Vermeij van de organiserende
vereniging.
Voorafgaande aan de tentoonstelling vindt morgen de keuring plaats, welke verricht wordt door zeven
keurmeesters. Deze letten, afhankelijk van de soort vogel, op zang, kleur en bestreping en postuur.
Hiervoor zijn standaardeisen opgesteld en aan de hand van een puntensysteem worden de vogels
beloond met een eerste, tweede of derde prijs. De hoogst gekwalificeerde vogel van de
tentoonstelling, dit geldt alleen voor eigen kweek vogels, wordt gehuldigd met een speciale
Bondskruis. De tentoonstelling is woensdagavond voor het publiek geopend en duurt nog tot en met
zaterdagmiddag.
Drachtster Courant, 15 november 1985:

Vandaag en morgen wordt in het clubgebouw aan de Houtlaan te Drachten een onderlinge
volièrevogel-tentoonstelling gehouden van de Drachtster Vogelvrienden.
Hiervoor zijn zo’ n 440 vogels – kanaries en tropensoorten – ingebracht .Zoals we gewend zijn, zit er
in Drachten weer een mooie collectie vogels. Tot sommige kleurslagen behoren bijzonder mooie
exemplaren, zo schrijven de keurmeesters in de catalogus.
Van de Vogelvrienden stellen 41 leden hun vogels ten toon. J. Harsma is met 42 dieren de grootste
inzender. Behalve uit Drachten zijn de inzenders afkomstig uit Gorredijk, Lemmer, Boornbergum en
Beetsterzwaag.
Opvallend tijdens de keuring, die uitliep als gevolg van absentie van een jurylid, was het onrustig zijn
van sommige vogels. Dat is terug te brengen tot de africhting van de gevederde dieren die voor wat
hun “ pak” betreft overigens ook niet allemaal op hun zondags zijn.
De kampioensprijzen vielen ten deel aan de inzenders: W.J.P. Vermeij, A. van der Lei, J. Harsma,
J. Ritsma, S. Oevering, R. Krist, R.S. van der Zee, K. Meijer, E. Spinder en de collectieprijs won
H. Stuivenberg.
Beste exemplaar van de tentoonstelling is een vogel van A. van der Lei, deze inzender verwierf het
speciale bondskruis.
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1986
12 – 15 november
Verenigingsgebouw
Drachtster Courant, 12 november 1986

De in de “ Drachtster Vogelvrienden” verenigde volièrehouders stellen hun dieren deze week van
woensdagavond tot en met zaterdagmiddag tentoon in hun gebouw Houtlaan 129a.
Evenals voorgaande jaren is weer een grote verscheidenheid te bezichtigen, gevormd door zang-,
kleur-, postuurkanaries, tropische vogels, parkieten, duifjes en kwartels. Een bonte verscheidenheid
waarmee de Drachtster Vogelvrienden weer een goede presentatie verzorgen van hun vrom van
vrijetijdsbesteding.
Ditmaal hebben zij de medewerking van de Mozaïekclub Noord. De naam geeft al aan dat hiermee
vanuit het gehele Noorden mozaïekkweek – een onderdeel van de kleurkanariekweek – wordt
ingebracht. Een waardevolle aanvulling van onze tentoonstelling, aldus een woordvoerder van de
volièrehouders.
Voorafgaande aan de show worden alle vogels door keurmeesters op hun exterieur en konditie
beoordeeld.
1987 25 – 28 november
Bijzondere tentoonstelling

Verenigingsgebouw
30 jarig jubileum

Drachtster Courant, 27 november 1987

Voor de dertigste keer in suksessie heeft de volièrevereniging “ Drachtster Vogelvrienden” een show
van eigen en andermans dieren. De Mozaïekclub Noord en de Noordelijke Speciaalclub Zangkanaries
hebben ditmaal hun medewerking verleend aan de tot en met morgen geopende tentoonstelling in het
gebouw aan de Houtlaan.
In totaal zijn bijna 900 vogel geëxposeerd, waarvan 500 van eigen leden. De
tentoonstellingscommissie, bestaande uit de bestuursleden J. van der Heide, H. van der Tuin en
W.J.P. Vermeij, heeft gezorgd voor een overzichtelijke en keurige uitstalling van gekooide vogeltjes.
Het is nog de vraag hoe lang de Drachtster Vogelvrienden over de bij de Stichting Volièregebouw in
beheer zijnde lokatie kunnen beschikken. Wethouder Lammert Westerhof maakte woensdagavond
daarvan gewag in zijn openingswoord. Het gebouw waarin eerder de kraamafdeling van het plaatselijk
ziekenhuis was, staat met naburige verenigingslokaliteiten op grond die voor woningbouw is bestemd.
Bij de Drachtster Vogelvrienden is de hoop er op gevestigd dat men dan straks de beschikking over
een identiek onderkomen kan krijgen. De geshowde vogeltjes gaan overigens niet gebukt onder dat “
grote mensen probleem” gehoord hun vrolijke kwetteren en beweeglijkheid.
Dankzij velerlei medewerking kon deze show worden opgezet, aldus een daaromtrent tevreden
voorzitter Joop van der Heide in zijn voorword van de welverzorgde katalogus.
Dertig jaar geleden verenigden zich zeventien Drachtster vogelvrienden. Thans schommelt dat aantal
rond 160. Ruim een derde deel (45) daarvan is thans met 500 vogels van de partij. Dat niet alle leden
hun dieren showen, is voor een deel terug te voeren tot een zekere drempelvrees, zo verklaart
bestuurlid Rob S. van der Zee.
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1988
23 – 26 november

Verenigingsgebouw.

Drachtster Courant van 25 november 1988:

De 31e vogeltentoonstelling van Volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” loopt tot
zaterdagmiddag. In het volièregebouw aan de Houtlaan hebben de leden van de vereniging 466
vogels van allerlei slag ondergebracht. Tijdens de opening overhandigde districtsvoorzitter van
Friesland, de heer H. Suichies, het bondskruis aan F.T. Scholte uit De
Wilp.
Zijn Timanihn-papegaai werd uit de groepswinnaars geloot.
Nieuw zijn dit jaar de papegaaien en kaketoes. Vertrouwde gasten op
de tentoonstelling zijn de zang- en kleurkanaries, de gras- en grote
parkieten en verschillende tropische vogels.
De “Drachtster Vogelvrienden” telt 155 leden.

1989
22 – 25 november
Verenigingsgebouw
Geen verslagen teruggevonden
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1990
29 nov. – 1 dec.
Verenigingsgebouw
Geen gegevens teruggevonden

Regionale tentoonstelling

1991
21 – 23 november
Verenigingsgebouw
Geen verslag terug gevonden
De verslagen van de tentoonstellingen in de Drachtster Courant worden steeds korter en in
steeds meer jaargangen worden helemaal geen verslag meer aangetroffen.
Gegevens over de gehouden tentoonstellingen worden ontleend aan teruggevonden
catalogussen van die tentoonstellingen.

1992
19 – 21 november

Verenigingsgebouw

Drachtster Courant, 20 november 1992:

De Drachtster Vogelvrienden houden deze week een tentoonstelling in hun verenigingsgebouw aan
de Houtlaan.
Dergelijke evenementen zijn een tijdlang verboden geweest in verband met de pseudo-vogelpest.
Eind oktober is dat verbod opgeheven.
De tentoonstelling is geopend op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
1993
25 – 27 november

Verenigingsgebouw

Drachtster Courant 24 november 1993

De Drachtster Vogelvrienden houden morgen, vrijdag en zaterdag weer hun jaarlijkse
vogeltentoonstelling.
Tijdens de onderlinge tentoonstelling worden in totaal ruim 490 vogels geshowd, waaronder een
heuse wereldkampioen, namelijk een papegaai van de heer Scholte uit De Wilp.
De vogels worden vandaag gekeurd. Morgenavond om 20.00 uur gaat het verenigingsgebouw aan de
Houtlaan 129A in Drachten open voor publiek.
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1994
24 – 26 november

Verenigingsgebouw

Drachtster Courant, 23 november 1994

Volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” houdt donderdag, vrijdag
en zaterdag een onderlinge tentoonstelling in het verenigingsgebouw
aan de Houtlaan.
De 44 inzenders tonen in totaal 473 vogels, die vandaag allemaal
worden gekeurd. Daarbij bekijken keurmeesters of de vogels voldoen
aan de eisen die de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft
gesteld.
De tentoonstelling duurt donderdag van 20.00 tot 22.00 uur, vrijdag van
10.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de openingsuren is er tevens een verkoopbeurs aanwezig.

1995
23 – 25 november

Verenigingsgebouw

geen verslag aangetroffen
1996
21 – 23 november

Verenigingsgebouw

1997
27 – 29 november

Verenigingsgebouw

1998
19 – 21 november

Verenigingsgebouw

1999
18 – 20 november

Verenigingsgebouw

2000
23 – 25 november

Verenigingsgebouw

Regionale tentoonstelling

2001
22 – 24 november
Verenigingsgebouw
Ingeschreven zijn 473 vogels.
De keurmeesters zijn voor de kanaries: H. Suichies te Leeuwarden, P. van der Tuin te Britsum,
G. van Heerewaarden te Ens.
De parkieten en tropische vogels worden gekeurd door: J. Haan te Midlum, R. van Dijk te Harlingen,
K. Wouters te Franeker en als bijzitter J. Hakvoort van Urk.
2002
28 – 30 november

Verenigingsgebouw

2003
Geen verslagen aangetroffen
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Regionale tentoonstelling

2004
18 – 20 november

Verenigingsgebouw

2005
24 – 26 november

Verenigingsgebouw

2006
23 – 25 november

Verenigingsgebouw

2007
22 – 24 november

Nieuw verenigingsgebouw aan de Noorderdwarsvaart

2008
27 – 29 november

Verenigingsgebouw

Gebruikte vaantjes in de loop der jaren:
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