
 
 

Clubblad 

 
 

Oktober 2022 

 

Wij zijn ook te vinden via : 

www.volierevereniging.nl 

 

 

 

 

 



 
 

Clubblad jaargang 48 2022/2023 

Drachtster Vogelvrienden 
Redactie adres 
Erwin Kampen 
Drachten 
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Lidmaatschap bij machtiging  
Volwassenen : 32,50 
Jeugd t.m. 16 jaar 15,00 
Subleden : 15,00 
Donateurs : 15,00 

Rekeningnummer Drachtster Vogelvrienden Rabobank : NL 18RABO 
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Leden ontvangen zonder bijkomende kosten het prachtige maandblad “Onze 
Vogels” en drie tot vier keer per jaar het eigen clubblad. 
 
Enkele malen per jaar worden er lezingen en gezellige avonden gehouden. 
Website : www.volierevereniging.nl 
 

Ereleden 
K. Meijer 
J. Bekkema 
B. Riedstra 
H.J. Dolstra 

Lid van verdienste 
S. Swart 

Bestuur 

Voorzitter 
Erwin Kampen 
Drachten 
Tel. 06-12815011 
erwink6@hotmail.com 

Penningmeester 
Marcel Moleman 
Drachten 
Tel. 06-52005231 
marcelmoleman@gmail.com 

Secretaris  
Erik Hulsman 
Oosterwolde 
06-15137718 
erik.hulsman@ziggo.nl 

2e penningmeester 
Bram Lamsma 
Drachtstercompagnie 
Tel. 06-45918678 
bramlamsma@hotmail.com 

Algemeen bestuurslid 
Meint de Haan 
Drachten 
Tel. 0512-523674 
mde_haan@online.nl 
 

Ringencommissaris 
Ben Riedstra 
Korenmolen 89 
9203 VD Drachten 
Tel. 0512-520017 
ben.riedstra@chello.nl 

PR & Reclame 
Bertha Hut 
Drachten 
Tel. 0512-523674 

Clubgebouw Drachtster Vogelvrienden 
Noorderdwarsvaart 84 D 
9201 KL Drachten 
Tel. 0512-523751 
 
Wij verhuren ons gebouw ook voor recepties of 
feestjes, voor meer informatie contacteer Ben 
Riedstra. 

 

 

 

 

mailto:mde_haan@online.nl
mailto:ben.riedstra@chello.nl


 
 

Van de voorzitter 

 

We leven in bijzondere tijden schreef ik ruim twee jaar geleden in het 

voorwoord, toen de corona crisis net begon. Eigenlijk kan het nu wel 

weer schrijven. Een oorlog in Europa, een energiecrisis en prijzen die de 

pan uit rijzen. Een zakje normaal kanariezaad kostte een paar jaar terug 

nog geen twintig euro, veel merken lopen nu tegen de 40 euro aan.  

De hobby is er niet goedkoper op geworden net zoals de boodschappen, 

de benzine voor een dagje weg en ook de energie rekening.  

Ook binnen de vereniging merken we de gevolgen hiervan. 

Keurmeesters vragen een hogere kilometervergoeding en tijdens de 

tentoonstelling zal de verwarming toch echt aan moeten.   

 

Ook voor ons gebouw zijn het bijzondere tijden. Eerder schreef ik al dat 

ons huurcontract na 15 jaar dit jaar afliep. Ons gebouw is lange tijd 

verhuurd door WoonFriesland, die het een paar jaar geleden hebben 

moeten afstoten. Een investeerder heeft meerdere gebouwen opgekocht 

en dit wordt beheerd door Rend uit Leeuwarden. Rend heeft ons vorig 

jaar laten weten dat de huur niet langer voldoende is, ze willen het tarief 

per maand verhogen met letterlijk 1000%. En nee, ik heb niet een 0 

teveel genoemd hier. Voor een vereniging als de onze, is het onmogelijk 

dat tarief te betalen. We zijn dan binnen een paar maanden failliet. 

Helemaal nadat Corona ons al ontzettend veel geld heeft gekost. We 

hebben het gebouw immers bijna 2 jaar vrijwel niet kunnen verhuren 

terwijl alle vaste lasten door zijn gegaan. 

 

Rend liet ons weten dat het huurcontract per 1 november af zou lopen, 

dit hebben we kunnen rekken tot 31 december 2022. Wat er daarna gaat 

gebeuren is nog onzeker. Een speciale commissie van de 4 verenigen die 

het grote gebouw huren is in gesprek met de gemeente en andere 

instanties. Ben Riedstra kent de complete geschiedenis van ons gebouw 

en neemt namens onze vereniging zitting hierin. Dat Rend ons 

betreffende huur tegemoet wil komen ligt niet in de lijn van verwachting. 

Een optie is dat we een investeerder vinden die ons gebouw wil kopen, 

Rend wil er in die zin wel vanaf. Een andere optie, een allerlaatste, is dat 

we vanaf 1 januari 2023 onze activiteiten elders moeten organiseren. Wij 

hebben de hoop dat we eruit komen, maar zeker is het absoluut niet. 

Tot die tijd hopen we u de komende maanden weer veel te ontmoeten. 



 
 

Op de tentoonstellingsvergadering en natuurlijk de tentoonstelling zelf. 

In het jaar dat de club 65 jaar bestaat is het voor iedereen weer een 

mooie gelegenheid mee te doen. 

We praten snel verder! 

Namens het bestuur, 

Erwin Kampen 

 

Agenda 2022/2023 

Vrijdag 4 november 

Tentoonstellingsvergadering, begint om 20:00. U kunt deze avond ook 

de inschrijfformulieren invullen of hier hulp bij krijgen. 

 

Maandag 7 november 

Om 20:00 sluit de inschrijving, formulieren die hierna nog worden 

ingeleverd kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. 

 

Woensdag 23 november 

Inbreng vogels tussen 18:00 en 21:00 

 

Donderdag 24 november  

Keuringsdag, gebouw niet toegankelijk voor bezoekers. 

 

Vrijdag 25 november 

Show alvast open tussen 14:00 en 16:30, officiële opening om 19:30 en 

de show sluit om 22:00.  

 

Zaterdag 26 november 

Show open tussen 10:00 en 15:00, aansluitend afhaal vogels. Slotavond 

met prijsuitreiking vanaf 20:30. 

Zaterdag 17 december : Kerstbingo! 

Ho, ho, ho! We rekenje ek op jo!  Vanaf 20:00 wordt de zaal weer 

langzaam aan gevuld met zenuwachtige mensen. Wat valt er te winnen, 

hoeveel nummers moet ik nog? In de pauze uiteraard een drankje en de 

grote loterij! We halen vanavond vorig jaar meteen even in! 

 



 
 

 

Bestuursmededelingen 

 

Ringenbestellingen 

De procedure van ringen bestellen is veranderd, u moet nu uw ringen 

zelf digitaal bestellen. Op de website van de NBvV is alle informatie te 

vinden, inclusief een handig filmpje waarin alles uitgelegd wordt. Er zijn 

niet langer lange termijnen, u kunt nu op ieder moment van het jaar 

ringen bestellen. Heeft u hulp nodig? Wij zijn er voor u, spreek dan even 

een bestuurslid aan op een van de contactmomenten of mail naar Erwin 

Kampen of Erik Hulsman 

Clubblad digitaal? 

In deze digitale tijd zijn er misschien ook leden die het clubblad voortaan 

wel digitaal zouden willen ontvangen. Mocht u tot die categorie behoren, 

zou u dit dan willen mailen of kunnen doorgeven aan onze voorzitter 

Erwin Kampen? Met het name het verzenden van de clubbladen naar 

gebieden buiten Drachten kost de vereniging een aardig bedrag, dat geld 

zouden we graag willen proberen te besparen in deze dure tijden. Van 

een vijftien leden hebben we dit inmiddels ontvangen, waar voor dank! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aannemersbedrijf De Wal 
Noorderdwarsvaart 109 
9201 KH Drachten 
Tel. 0512-513944 
Mob. 0653692571 
Fax. 0512-540660 
 
Email : 
info@aannemersbedrijfdewal.nl 
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Tentoonstellingsreglement 
Algemeen: 
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk voor maandag 07-11-2022 om 
20:00 uur in bezit te zijn van TT-secretaris Erik Hulsman (zie adressering 
onderaan het inschrijfformulier). 

Te laat binnengekomen of foutief ingevulde inschrijvingen kunnen helaas 
niet in behandeling worden genomen. 
 
Inbreng vogels 
Op woensdag 23-11-2022 18.00 uur t/m 21.00 uur in het clubgebouw 
van de v.v. “Drachtster Vogelvrienden” aan de Noorderdwarsvaart 84d te 
Drachten. 
 
Opening 
Op vrijdag 25-11-2022 is de zaal open van 14:00 tot 16:30 maar de 
officiële opening is op vrijdag 25-11-2022 om 19.30 uur.  

Dit is voor inzenders en genodigden. Vanaf 19:40 uur is de zaal open 
voor publiek, de openingstijd is tot 22.00 uur. 
 
Op zaterdag 26-11-2022 is de tentoonstelling geopend vanaf 10.00 uur 
tot 15.00 uur. 
 
Sluiting 
De tentoonstelling sluit op zaterdag 26-11-2022 om 15.00 uur en vanaf 
dan kunnen de vogels worden afgehaald. 
 
Prijsuitreiking 
Deze vindt plaats op zaterdag 26-11-2022 op de gebruikelijke slotavond 
en de aanvang is 20.30 uur. Voor diegene die hier niet aanwezig kunnen 
zijn kan in overleg met de tentoonstellingscommissie de prijzen na het 
afhalen van de vogels worden meegenomen. 
 

 

 
 
 
 



 
 

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Deelname  
Deelname aan deze tentoonstelling is opengesteld voor alle leden die lid 
zijn van onze vereniging en de ingeschreven zgn. subleden. 
 
Artikel 2 Keuring 
De ingezonden vogels worden gekeurd door keurmeesters van de NBvV, 
volgens de door deze Bond voorgeschreven standaard eisen en 
voorschriften. 
 
Artikel 3 Vraagprogramma 
De vogels worden ingeschreven volgens het vraagprogramma van de 
NBvV, gepubliceerd in tentoonstellingsbijlage 2020 t/m 2024 van de 
NBvV, inclusief rectificaties in dit reglement. 

 
Artikel 4 Verzekering 
Gedurende de periode dat de vogels zich in de TT zaal bevinden zijn 
deze, inclusief de kooien, verzekerd tegen brand, verstikking door brand 
en diefstal na braak. Dit volgens de geldende condities van de NBvV. 
Deze verzekering is vrij van premie, maar is alleen van kracht als de 
waarde op het inschrijfformulier is vermeld. Als waarde geldt het bedrag 
dat in een bonafide dierenwinkel voor een dergelijke vogel en/of kooi 
moet worden betaald. 
 
Artikel 5.1 Verzorging     
De vogels worden, gedurende de periode dat zij onder beheer zijn van 
de organiserende vereniging, dagelijks voorzien van voer en vers water, 
met dien verstande dat de vogels bij inbreng voorzien moeten zijn van 
voer. De verzorging van de vogels is in handen van een daartoe 
aangewezen commissie.  
 
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ziekte en/of 
sterfte van de vogels gedurende de periode dat zij deze onder haar 
beheer heeft of daarna. Gelet op het bovenstaande is het niemand 
anders dan de daartoe aangewezen commissie toegestaan de kooien van 
de stelling te nemen, te vervoeren dan wel te verplaatsen. 
 



 
 

 
Artikel 5.2 Bijzondere bepaling m.b.t. voer 
Vogels die een afwijkende voermethode vereisen, kunnen in overleg met 
de TT- commissie, door de inzender van speciaal voer worden voorzien. 
 
 

Hoofdstuk 2 Inschrijvingen 
 

Artikel 6.1 Inschrijvingen 
Ingeschreven kan worden in alle groepen die gevraagd worden in het 
bondsvraagprogramma, met uitzondering van groep 1 zangkanaries. 
 
Vogels die als Eigen Kweek (EK) worden ingeschreven, moeten zijn 
voorzien van de juiste maat voetring (van de NBvV of één van de bij de 
COM aangesloten Nederlandse verenigingen) van het desbetreffende 
broedjaar en door de inzender zelf gekweekt. 
Het kweeknummer van de kweker dient ten allen tijde op het 
inschrijfformulier te zijn vermeld. 
 
Artikel 6.2 
Vogels met meer dan één vaste voetring en/of open kleurring worden 
niet ter keuring aangeboden. 
 
Artikel 6.3 
Inzenders verplichten zich uitsluitend vogels in te zenden die op geen 
enkele wijze uitwendig gekleurd of bijgekleurd zijn. Dit gedt eveneens 
voor zieke of “wrakke” vogels. Deze mogen geweigerd worden door het 
bestuur. 
 
Artikel 6.4 
Door inschrijving conformeert men zich aan de bepalingen van dit 
reglement. 
  
Artikel 7 Vraagprogramma 
In het tentoonstellingskatern 2020 – 2024, vanaf blz. 8, staat het 
verkorte vraagprogramma.  
 
In de genoemde groepen (m.u.v. groep 1) worden Enkelingen, Stellen 
en Stammen  gevraagd.  
 



 
 

De organisatie is verplicht om zich aan dit vraagprogramma te houden. 
Vogels ingezonden in een foute klasse worden wel gekeurd, maar komen 
niet in aanmerking voor een prijs. 
 
Het inschrijfgeld vervalt bij inschrijving in een verkeerde hoofdgroep aan 
de organiserende vogelvereniging.  
  
Artikel 8 Europese Cultuurvogels 
Europese cultuurvogels kunnen worden ingezonden indien zij voorzien 
zijn van een vaste, door de NBvV goedgekeurde, voetring.  
 
Ongeringde vogels worden NIET toegelaten. 
 
Voor zgn. BUD-vogels dient u zelf voor de benodigde papieren te zorgen. 
Deze papieren dienen tijdens de TT in het bezit van de TT-secretaris te 
zijn. 
 
Artikel 9.1 OK- en OEK-vogels 
De vereniging kent naast bovengenoemde mogelijkheden, ook de 
mogelijkheden om in alle klasse vogels in te schrijven als overjarig 
eigenkweek en openklasse.  
 
Overjarig eigenkweek zijn vogels die volgens het vraagprogramma niet 
mee kunnen doen bij de eigenkweek vogels.  
 
Openklasse vogels kunnen vogels zijn die aangekocht zijn of die niet 
voorzien zijn van een vaste voetring. OK-vogels komen niet in 
aanmerking voor het Bondkruis. 
 
Artikel 9.2 EK-vogels 
Alle ”eigenkweek” vogels (EK), zoals deze in het vraagprogramma 
genoemd zijn dienen voorzien te zijn van een vaste voetring van de 
juiste afmeting en geldend . Deze voetring moet van het type en formaat 
zijn dat door de NBvV is voorgeschreven. 
 
De ring moet duidelijk ingegraveerd de volgende gegevens vermelden; 
kweeknummer van de inzender, het broedjaar en het volgnummer. Alle 
als eigenkweek en overjarige eigenkweek 
Ingeschreven vogels die bij controle niet de gegevens in de ring hebben 
zoals deze op het inschrijfformulier zijn vermeld, met uitzondering van 



 
 

het volgnummer, worden gediskwalificeerd, ongeacht de reden van deze 
afwijking. 
 
De overjarig eigenkweek klasse geldt voor alle vogels, daar er voor deze 
klasse een kampioensprijs beschikbaar is . Over de totale inzending in de 
openklasse wordt een kampioen aangewezen. Bij het gelijk eindigen van 
de vogels in deze klasse beslist het lot naar welke vogel het 
kampioenschap gaat. 
 
Artikel 9.3 Grondvogels 
Grondvogels kunnen alleen worden ingeschreven vergezeld van een 
verklaring van enting tegen pseudo-vogelpest. Dit bewijs dient 
gedurende de tentoonstelling in het bezit te zijn van de 
tentoonstellingscommissie.  Als de vogels weer worden opgehaald krijgt 
u de verklaring weer mee terug. 
 
Artikel 10. Inschrijfgelden 
Het inschrijfgeld voor deze tentoonstelling bedraagt € 2,00 per vogel. Bij 
een stam geldt hier het viervoud van. Bij stellen het tweevoud. Boven 
de 10 vogels zijn de inzendingen gratis. U betaalt dus, inclusief 
catalogus, nooit meer dan 23,50 euro.  
 
Artikel 11 Absenten 
Bij het niet inzenden van de ingeschreven vogels vervalt het inschrijfgeld 
aan de tentoonstellingskas. 
 
Artikel 12 Catalogus 
Alle uitslagen van de tentoonstelling worden verwerkt in een catalogus. 
 
Artikel 13 Uitgifte catalogus 
De uitgifte van de catalogus vindt plaats na de officiële opening. Voor de 
opening van de tentoonstelling is het niet mogelijk om inzage hierin te 
krijgen. 
 
Artikel 14 Derbyvogel 
Elke kweker mag zelf een Derby vogel aanwijzen. Deze moet wel 
vermeldt worden op het inschrijfformulier bij het inbrengen van de 
vogels.  De Derby kan worden aangegeven d.m.v. vermelding van het 
kooinummer. Dit nummer kan bij het inleveren van de vogels niet meer 
gewijzigd worden. De Derby geldt voor die hoofdgroepen welke in 



 
 

vraagprogramma als “Eigen Kweek” vogels worden aangeduid. 
 

Hoofdstuk 3 Kooien. 
 

Artikel 15 Kooien 
Grote tropische vogels, duifjes, grondvogels, grote parkieten, 
Neophema’s en papegaaien kunnen gehuisvest worden in grote 
tropen/parkieten kooien (eigendom eigenaar). E.e.a. conform de 
huisvestingsregels (type kooi), zoals vermeld in het 
tentoonstellingskatern, geldend voor dit TT-jaar. Vieze of defecte kooien 
mogen worden geweigerd door het bestuur. 
 
Artikel 16 TT-kooien algemeen 
Alle overige vogels dienen te worden ingezonden in eigen universele TT 
kooien, inclusief voorgeschreven drinkflesjes en voerbakje. Op verzoek 
van diverse leden mogen Norwich kanaries in hun eigen specifieke 
kooien worden ingezonden en Glosters in Gloster-kooien. 
 
Artikel 17 Bodembedekking 
Uitgezonderd de kooien waarin zich vruchten- en insecteneters, alsook 
“kromsnavels” bevinden, mag uitsluitend schelpenzand als 
bodembedekker gebruikt worden. 
 
Voor de vruchten- en insecteneters mogen bodemkorrels worden 
gebruikt.  
 
Voor “kromsnavels” mag dit parkietenvoer zijn. 
 
Artikel 18 Drinkflesjes 
Ten aanzien van het drinkflesje wordt gesteld dat uitsluitend het 
nieuwste type is toegestaan, ten einde uniforme uitvoering te krijgen. 
(witte voet en doorzichtig waterreservoir). 
 
Artikel 19 Kooinummers 
De toegezonden kooinummers dienen door de inzender deugdelijk in het 
midden aan de voorzijde van de kooi te worden aangebracht. Voor de 
koepelkooien geldt een lange zijde als voorzijde, waarbij het drinkflesje 
dan aan de rechterkant geplaatst is. Voor vogels gehuisvest in 
klapkooien dienen de kooinummers bij het inbrengen afgegeven te 
worden. 
 



 
 

Artikel 20 Voeren 
Voor het voeren van de vogels worden erkende kwaliteitsvoeders 
gebruikt en geschiedt door leden welke aangewezen zijn door het 
bestuur. Zelf bijvoeren is niet toegestaan. 
 
 Artikel 21 Drinkwater 
Uw vogels worden eenmaal per dag voorzien van schoon drinkwater. 
 
Artikel 22 Klimaat 
De temperatuur zal tijdens de tijd dat de vogels aanwezig zijn ongeveer 
14 tot 15 graden Celsius bedragen, eventueel uitgezonderd de 
keuringsuren. 
Roken tijdens de TT in de zaal is streng verboden. 
 
 

Hoofdstuk 4 Punten en Prijzenschema 
 
Artikel 22 Prijzenschema 
 
Om voor een prijs in aanmerking te komen, dienen de vogels (minimaal) 
het navolgende aantal punten te behalen. 
 
EK:  

3e prijs = 90 punten 
2e prijs = 91 punten 
1e prijs = 92 punten of hoger. 

 
OK-klasse/OEK-klasse (steeds 1 punt hoger resp.): 

3e prijs = 91 punten 
2e prijs = 92 punten 
1e prijs = 93 punten of hoger. 

 
 
Voor de jeugd geldt: 

3e prijs = 89 punten 
2e prijs = 90 punten 
1e prijs = 91 punten of hoger 

 
Artikel 23 Beste vijf (5) 
Tevens is er een extra prijs ingesteld voor de inzender met de 5 hoogst 
gewaarde  



 
 

EK-vogels. Om voor deze prijs in aanmerking te komen dienen er dus 
minimaal 5 vogels ingezonden te worden. Deze vogels hoeven niet van 
een soort te zijn, maar wel van een (1)inzender. 
 
Artikel 24 Kampioen Stammen 
Een stammenkampioen zal worden aangewezen. Om voor een 
stammenkampioenschap in aanmerking te komen, moet tenminste 364 
punten worden behaald, inclusief eenheidspunten. Vogels in de stam 
spelen gewoon mee als enkeling. Het stammenkampioenschap kan 
slechts worden behaald door een stam van 4 EK -vogels uit het lopende 
jaar en indien van toepassing die meerdere jaren als EK ingestuurd 
kunnen worden (zie katern NBvV). Stammen OEK en OK worden niet 
gevraagd 
 
Artikel 25  Kampioen Stellen 
Een stellenkampioen zal worden aangewezen. Om voor een 
stellenkampioenschap in aanmerking te komen, moet tenminste 180 
punten worden behaald. Vogels in een stel spelen gewoon mee als 
enkeling. Het stellenkampioenschap kan slechts worden behaald door 
een stel van 2 EK–vogels uit het lopende jaar en indien van toepassing 
die meerdere jaren als EK ingestuurd kunnen worden (zie katern NBvV). 
Stellen OEK en OK worden niet gevraagd. 
 
Artikel 26 Kampioen 
De kampioenen worden door de keurmeesters aangewezen, ontvangen 
de kampioensprijs en een eventuele bondsprijs. Een kampioen moet 
minimaal 91 punten behalen en/of voor Stammen en Stellen zoals 
genoemd in artikel 24 en 25. 
 
Artikel 27 Bondsprijzen 
Het bondskruis is alleen voor eigen (vaste) leden van de organiserende 
vereniging. 
Het bondskruis wordt per jaar verdeeld over de categorieën: 
 

1. Vorm- en postuurkanaries - 2022; 
2. Tropische vogels en Europese Cultuurvogels – 2023 
3. Kleurkanaries - 2024 
4. Grote en kleine parkieten -2025 

 
  



 
 

Kan in een aangewezen groep geen bondskruis komen dan verschuift 
het naar de andere groep. 
 
Het bondskruis wordt uitgereikt aan de vogel (EK) met het hoogste 
aantal behaalde punten.  
 
Dit jaar valt het bondskruis in de categorie: Vorm en Postuurkanaries 
 
Bondsmedailles worden naar evenredigheid verdeeld onder de inzenders.  
 
De bondsmedailles worden uitgereikt als stimuleringsprijs aan de vogel 
met het hoogst aantal punten onder de kampioen. Dit geldt voor alle 
klassen en ingezonden soorten (EK/OEK/OK). 
 
Artikel 28 Jeugdleden 
Er is een speciale prijs voor de jeugdleden, die met een EK-vogel 
kampioen wordt. Voor hen geldt in alle klassen 1 punt lager om voor een 
prijs in aanmerking te komen. Een jeugdlid speelt normaal mee voor de 
bondsprijzen. 
 
Artikel 27 Uitgezonderd voor behalen bondskruis (subleden) 
Subleden en/of gastleden komen niet in aanmerking voor het behalen 
van het bondskruis. Zij kunnen wel meedingen naar een bondsmedailles 
of andere, niet in dit reglement genoemde,  prijzen. 
 
Artikel 28 Afsluitend 
Bij alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het  
bestuur naar eer en geweten gehandeld. Dit is bindend. 
 
 
Drachten, versie 01-10-2022. 
 
Het bestuur van v.v. “Drachtster Vogelvrienden” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

Beknopte begeleiding invullen TT-formulier TT-2022 

Hierbij ontvangt u het TT-formulier voor de inschrijving t.b.v. de TT-

2022. 

Zoals eerder gemeld hanteren wij dit ook jaar een nieuwe werkwijze. 

We gaan dit jaar (zoveel mogelijk) werken met het nieuwe elektronische 

inschrijfformulier.  

De invulling hiervan spreekt eigenlijk voor zich, maar voor de 

volledigheid toch nog een aantal tips. 

1. Sla het inschrijfformulier op waar u het terug kunt vinden (apart  

mapje of bureaublad). Werk bij voorkeur met een PC of laptop. Op 

smartphone werken diverse functies waarschijnlijk niet, omdat het 

een excell-programma is met ingebouwde controlefuncties !!!! 

 

2. Vul dan pas het formulier in een geef het een passende naam, b.v. 

3PJR-Hulsman-2022.xlsm.  

 

3. Mogelijk dat er bij het openen van het formulier er nog een 

melding verschijnt bovenin uw scherm met de tekst “bewerken” of 

“Inhoud inschakelen”. Dit wel intoetsen, zodat het goed ingevuld 

kan worden. Dit heeft te maken met ingebouwde “macro’s”. Is 

geen virus of zo en heeft geen invloed op uw systeem! 

 

4. Onderaan het formulier ziet u 3 zgn. tabbladen, waarin u diverse 

info kunt  terugvinden. Lees ook de bijgevoegde handleiding (3e 

tabblad onderin) even door! 

 

 

 

 

 

 

Ook zit het gehele vraagprogramma er in, zodat u zelf niet meer 

handmatig het vraagprogramma hoeft na te zoeken. Geeft u een 

foutieve code in, dan zal in het veld omschrijving geen kleurslag 

verschijnen. Lees de geleidende tekst dus goed door! 



 
 

 

NB: Gebruik dit vraagprogramma en NIET die de versie van 

januari 2021 van de NBvV. Deze is nadien aangepast en 

klopt dus niet meer!!!! 

 

5. Schrijft u meerdere vogels van één kleurslag in, dus b.v. 6 x rood 

intensief, dan hoeft u dit niet 6 x apart in te vullen, maar bij aantal 

(EK) een 6 in te  geven. 

Ditzelfde geldt dus ook voor de Stellen en Stammen van  één en 

dezelfde klasse. 

 

6. Afdelingscode graag vullen zoals normaliter (D17 voor 

Drachten). 

 

7. Code Speciaalclub gewoon leeg laten.  

 

8. Let op!! Lees de tekst aan de rechterzijde goed! Bij tel.nr. WEL het 

tussenliggende streepje, dus b.v. 06-12345678 meegeven, anders 

valt de voorloopnul weg ! 

 

9. Wilt u een prijs, geef dit dan aan, zoals onder aangegeven. Klik op 

het gele veld achter de tekst: Maak uw Keuze.  U ziet dat er dan 

een pijltjestoets verschijnt. Als u daar op klikt kunt een keuze 

maken voor één van de beschikbare prijssoorten. 

 

 

10. U ziet, als alles goed gevuld wordt, dat alle bedragen, e.d. 

automatisch gevuld worden en de geleidende controlevakken ( 

rechts in het scherm) o p groen staan. 

 

11. Vergeet ook niet uw verzekeringsbedrag in te vullen. 

 

In principe is het vullen van het formulier niet moeilijk, maar u moet 

even goed lezen wat er gevraagd wordt. 



 
 

Indien alles goed gevuld wordt/is……………..worden de “hulpvelden”aan 

de rechterzijde van het inschrijfformulier groen van kleur! 

Succes er mee en bij vragen graag mailen of bellen ( bij voorkeur niet 

tussen 23.00 en 08.00 uur bellen      ) 

 
 
Met vr.gr. 
 

Erik Hulsman 

Mail: contact@volierevereniging.nl 

Tel.:  06-15137718. 

 

 
 

 
Feestje? 
Prikt u een datum… 
Wij organiseren het feest! 
Natuurlijk weet u dat u bij ons terecht kunt voor het beste vlees en de 
smakelijkste vleeswaren. Daarnaast hebben we ons toegelegd op 
partyservice. Heeft u een bruiloft, receptie, jubileum of verjaardag, dan 
helpen wij u graag bij de culinaire invulling. Nieuwsgierig naar onze 
cateringkunsten? Neem een voorproefje op www.dijk.keurslager.nl  
 
Martin Dijk, keurslager 
Kerkstraat 15   Haren   Tel. 050-5344517 
info@dijk.keurslager.nl 

http://www.dijk.keurslager.nl/
mailto:info@dijk.keurslager.nl
http://www.dijk.keurslager.nl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

De Bourkeparkiet 

Dit artikel is overgenomen van de website :  
https://www.parkieten-online.nl/bourkeparkiet.html 

 

De Bourkeparkiet behoort tot de vogelsoorten die zonder moeite met 

andere vogels in één volière gehouden kunnen worden. 

Ze hebben een zacht karakter en verdragen heel veel van andere vogels 

zelfs in een gezelschapsvolière is kweken met deze vogel makkelijk. 

Een enkele Bourkeparkiet houden kan ook, parkieten zijn nu eenmaal 

groepsdieren zodat daar de voorkeur niet naar uitgaat. 

Tijdens de kweekperiode is het oppassen met de mannen, deze kunnen 

onverdraagzaam worden ten opzichte van mannelijke soortgenoten en 

andere neophema soorten. 

 

Bourkeparkieten zijn zoals eerder aangegeven hele rustige vogels en 

overdag zijn ze niet echt actief. 

In de ochtend en in de avond zijn ze echter wel actief, ze vliegen dan 

veel door de volière of scharrelen wat over de grond op zoek naar 

voedsel. 

Bourkeparkieten maken geen herrie, het geluid wat ze produceren is een 

zacht soort gefluit. 

De bourkeparkiet is ook geen echte knager, de volière kan om die reden 

goed van hout gemaakt worden. 

Bourkeparkieten zijn bijzonder goede vliegers en hebben daarom 

behoefde aan ruimte niet zo zeer in de hoogte of breedte maar zeker de 

lengte van de volière is dit van belang. 

En het zijn geen klimmers alle afstanden worden vliegend afgelegd. 

De volière is goed te beplanten omdat ze niet 

kapot knagen zoals andere kromsnavels wel 

doen. 

Bourkeparkieten zijn geharde vogels en 

kunnen 's winters gewoon buiten blijven wel 

dienen ze de beschikking te hebben over een 

droog tocht en vorstvrij binnenhok. Normaal 

gesproken is het vrouwtje wat kleiner van 

formaat dan het mannetje. 

Verder heeft het vrouwtje een iets smallere kop dan het mannetje. 

het verschil is te zien aan de blauwe voorhoofdsband die bij de mannen 



 
 

aanwezig is en bij de poppen ontbreekt. 

Het kan zijn dat de pop wat blauwe veertjes heeft boven de 

neusdoppen, maar deze zullen niet zo prominent aanwezig zijn als bij het 

mannetje. Bourkeparkieten horen van de kop tot de staart ongeveer 22 - 

23 cm. groot te zijn. 

 

Het Kweken 

Bourkeparkieten zijn niet zo moeilijk te kweken. 

De ervaring heeft geleerd dat meerdere koppels in één volière niet goed 

gaat. 

De mannen zijn dan erg agressief naar mannelijke soortgenoten en 

andere neophema's, om die reden kunt u beter 1 koppel per volière laten 

broeden. 

Het broedblok dient een bodemoppervlak te hebben van 20 bij 20 cm, de 

hoogte kan variëren van 30 tot 35 cm. 

Het invlieggat moet een diameter hebben van 6,5 cm. 

Dit soort broedblokken zijn kant en klaar in de winkel te 

koop. 

Bourkeparkieten maken geen nest (zoals de meeste 

parkieten soorten dat ook niet doen), maar leggen de 

eieren op de bodem. 

Op de bodem kan gebruikt gemaakt worden van zaagsel 

of turfmolm, maar ook de beukensnippers zijn droog te 

gebruiken. 

Er worden zo'n 3 tot 6 eieren gelegd (om de dag 1) 

welke door de pop in 18 dagen worden uitgebroed. 

De man voert de pop gedurende die tijd en als de jongen 

zo'n 4 tot 5 weken zijn vliegen ze uit. 

Ze kunnen dan nog niet zelfstandig eten en worden nog twee weken 

door de man gevoerd. 

De pop begint dan vaak aan een tweede nest, na het tweede nest kunt u 

de broedblokken beter weghalen met het oog op de conditie van de 

ouders. 

Een goed kweekkoppel kunt u beter niet scheidden ze vormen een paar 

voor het leven. 

 

 

 



 
 

 

 

De Voeding 

Als voeding kan grof parkietenvoer als basis gegeven worden maar er 

zijn gelukkig fabrikanten die een speciale Neophema-mengeling in het 

assortiment hebben opgenomen. 

Witte Molen is één van die fabrikanten, Teurlings leverd ook een speciale 

Neophema-mengeling. 

Deze speciale mengeling is aan te bevelen omdat de Neophema bekend 

staat om de spijsverteringsproblemen. 

Groenvoer zoals andijvie, jonge spinazie, sla etc. kan ook goed gegeven 

worden. 

Wees niet te royaal met het verstrekken van groenvoer omdat dat 

ongetwijfeld tot darmproblemen leidt. 

Verder wat trosgierst zo nu en dan als lekkernij tussendoor wordt 

gewaardeerd door de vogels. 

Grit, sepia en soortgelijke producten moeten net als vers water altijd tot 

de beschikking van de vogels staan. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
                      Drachten         Gorredijk  

                     ’t Zuid 26A                          Kerkewal 61 
                     0512-525121         0513-466200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

  
Al meer dan 30 jaar is Hiemstra bandencentrum een begrip in 
Friesland. 

U vindt bij ons altijd de juiste band, waarbij wij met ons brede 
en diepe assortiment alle soorten en maten banden en velgen 
kunnen leveren voor elk type voertuig. Ook zijn wij bij 
hiemstra bandencentrum gespecialiseerd op het gebied van 
onder andere: 
 
• UITLATEN                    • BANDENREPARATIE 
• SCHOKDEMPERS                  • BALANCEREN 
• REMSERVICE                       • UITLIJNEN 
• ACCU'S                                • SPORTVELGEN 
• TREKHAKEN                 
                         De Hemmen 5  Drachten 
                              Tel. 0512-518077 
www.hiemstra-bandencentrum.nl   info@hiemstra-
bandencentrum.nl 

 

 
Langewijk 14, 9202 CP Drachten 

Opslag : De Hemmen 91A Drachten 
 

 

 

 

http://www.hiemstra-bandencentrum.nl/
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418


 
 

 

Een volière bouwen 

Dit artikel is gekopieerd van de website van 
https://devolierevogel.nl/Bouwen%20van%20een%20buitenvoli%C3%A8re.html 

 

Standplaats 

Bij Het bouwen van een buitenvolière moet je rekening houden met de 

standplaats. Staat er niets steeds de slagregen op, staat hij niet de hele 

dag in de volle zon en hoe staat de wind! Deze 3 weersinvloeden zijn 

van groot belang bij het plaatsen van je volière. 

Zorg er voor dat de rug van de volière tegen de noordkant aan staat en 

het liefst met een dichte achterwand. Wat betreft de zon, zorg er voor 

dat er voor zowel zon als schaduw ruimte is. Vogels vinden het lekker 

om in de zon te zitten, dit mede om bijvoorbeeld door hun veren open te 

zetten de eventuele parasiten van hun lijf af te krijgen maar de zon zorgt 

er ook voor dat ze hun vitaminebehoefte binnen krijgen. Wanneer in de 

zomer de temperaturen oplopen, willen de vogels ook graag gebruik 

maken van een schaduwrijk plekje in de volière. Kunnen ze dit niet dan 

is er kans dat de vogels overhit raken en er aan kunnen sterven! In de 

natuur schuilen de vogels ook in de bomen waar veel schaduw is. 

Panelen 

Voor het maken van een volière kun je het kiezen voor hout of 

aluminium. Beide zijn kant en klaar te koop. Ook kun je er voor kiezen 

om het helemaal zelf te maken, ook hier kun je voor beide 

materiaalsoorten kiezen en zijn alle assecoires. Bij het maken van de 

volière kun je er voor kiezen om een sluis te maken, voordat je de 

volière binnen komt. Hierdoor voorkom je dat er vogels kunnen 

ontsnappen. PLaats de panelen bijvoorbeeld op stenen opsluitbanden of 

op een laag gemetselde muurtje, zodat je het goed kunt bevestigen 

d.m.v. schroeven en pluggen. De zijkanten van de panelen kun je met 

schroeven of voor hout of voor metaal vastmaken. 

Dak| 

Voor het dak van de volière kun je het beste als eerst een gaaspaneel 

nemen en deze weer goed vast schroeven aan de staande panelen, 

zodat je een goed afgesloten volière hebt. Om de volière van boven 

open te laten is niet zo'n goed idee. Dit omdat de buitenvogels uit de 



 
 

natuur er zo gemakkelijk in kunnen poepen en zij zouden zomaar een 

ziekte bij zich kunnen dragen. Op deze manier voorkom je dat het je 

hele vogelbestand besmet raakt met mogelijke dood tot gevolg en dit is 

niet wat we willen. Zorg daarom dat je er een dak op maakt die de 

gehele volière afsluit. Dit kan d.m.v. golfplaten, Bitume golfplaten, 

damwandpanelen, etc. 

Bodem 

Als bodem kun je gebruik maken van diverse bodembedekkingen. Houdt 

hierbij wel rekening mee hoe de regen staat. Regent het vaak in de 

volière dan kun je beter kiezen voor materiaal wat tegen veel vocht kan. 

Denk bijvoorbeeld aan gewoon zwartegrond of kiezels. Zou je in dit 

geval kiezen voor beukensnippers of boomschors, dan kunnen er 

schimmels ontstaan en andere ziektes waardoor de vogels ziek raken. 

 
Mijn voorkeur gaat uit naar zwarte grond, al hebben er verschillende 

medekwekers daar hun meningen over. Mijn ervaringen zijn juist goed. 

Bij zwarte grond heb je het voordeel dat je de poep er goed doorheen 

kunt harken en daarna met de tuinslang het goed kunt bewateren. 

Hierdoor zakt het beter de grond in en voorkom je besmetting van 

eventuele zieke vogels. Wanneer je hiervoor kiest, dien je wel een paar 

keer in de week de grond te harken. 



 
 

Inrichting 

Het inrichten van de volière is afhankelijk van de te houden vogels. Er 

zijn vogels bij die alles kaal vreten wanneer je voor echte planten kiest. 

Houdt hier dus rekening mee wanneer je voor een beplante volière gaat! 

Kiest u voor vogels die alles aanvreten en je wil toch een beplante 

volière, ga dan voor kunstplanten. Het voordeel van kunstplanten is dat 

ze zomer en winter mooi blijven en je ze ook makkelijk schoon kunt 

houden door ze te laten weken in een emmer warm water of ze bij het 

besproeien van de volière mee schoon spuit. 

Zitstokken zijn ook erg belangrijk! Let hierbij op de dikte van de stok! 

Ook dit is afhankelijk van de grootte van je vogels. De meest gebruikte 

maten zijn 10, 12 en 14mm rond en het liefst geribbeld waarop ze hun 

nagels goed kunnen slijten en ze mooi kort blijven. 

 

Zorg ten aller tijden voor schone zitstokken, want vogels schuren hun 

snavel langs de stokken meestal na het eten om ze schoon te houden. 

Wanneer de stokken besmeurd zouden zijn met poep, is de kans op 

besmettingsgevaar weer groot. Dus zorg altijd voor een schoon verblijf 

maar ook weer niet te schoon, een vogel moet ook ergens tegen kunnen 

en anti-stoffen kunnen opbouwen. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
Jonkman Verhuur is een enthousiast bedrijf dat zich bezig houdt met 

het verhuren van opblaasbare attracties, straatversiering, 
partyproducten en nog heel veel meer. 

Wij zijn gevestigd in Drachten. 

Het gehele assortiment is te verkrijgen in Drachten. 
 

Marconilaan 3 
9207 JC Drachten 

0512-522037 
0621705426 

Jonkman Feestverhuur 
Voor al uw festiviteiten en evenementen. 

 

 
 

  



 
 

Vogels voorbereiden op de tentoonstelling 
Dit artikel heeft de redactie overgenomen van de website : 

https://www.cultuurvogelspeciaalclub.nl/wp-
content/uploads/2018/12/Vogels-voorbereiden-op-de-tentoonstelling-Rene-

Kleine.pdf 

Vogels voorbereiden op de tentoonstelling Het tentoonstelling seizoen 
staat weer voor de deur, sommige kwekers hebben hier reeds weken 
voorbereiding inzitten en sommigen moeten nog ‘even wat uitvangen 
voor de show’. Een tentoonstelling spelen is in mijn ogen niet ‘even wat 
uitvangen voor de show’. Een vogel die geen voorbereiding (lees 
training) gehad heeft kan nooit tegen een goed afgerichte vogel op 
boksen en heeft veel kans om zichzelf te beschadigen. Natuurlijk 
verschilt het ook per vogel hoeveel voorbereiding en training een vogel 
nodig heeft voor de show.  
 
In dit artikel wil ik het voorbereiden van de vogels op de show 
bespreken, om hopelijk mensen te kunnen helpen nét dat puntje meer te 
scoren en een hoop gekwetste vogels te voorkomen. De kooi Alles begint 
en draait eigenlijk om de tentoonstellingskooi. Wij kweken onze vogels 
vaak in mooi ingerichte kweekboxen of volières en een vogel beschouwt 
de kooi waarin hij geboren is vaak als een veilige omgeving. Hierin 
hebben de vogels ruimte en vaak wat afleiding in de vorm van 
beplanting, onkruidzaden of onderlinge bezigheid waardoor de vogels 
weinig stress ervaren. Plaatsen we een vogel vanuit zijn veilige 
omgeving plots in een tentoonstellingskooi dan is dit vragen om 
problemen. Een vogel zal de kooi als vreemd beschouwen, en komt ook 
nog eens op een andere plek te staan waar de vogel misschien wel 
helemaal niet wil zijn. Het is dan een natuurlijke reactie van een vogel 
om in de kooi druk te bewegen, fladderen, en aan de tralies te gaan 
hangen om hier uit proberen te komen.  
 
Natuurlijk verschilt dit per vogel, zo is een sijs of Noorse goudvink vaak 
vrij rustig in een tentoonstellingskooi die de vogel voor het eerst ziet 
maar een kneu of een putter kan zich flink beschadigen. Het is zaak deze 
kwetsuren te voorkomen door de tentoonstellingskooi als veilige en 
aangename plek te maken voor een vogel. Een hele goede manier kan 
zijn om een tentoonstellingskooi in de vlucht of voliere te plaatsen en 
hier wat lekkers in de verstrekken zodat de vogels op een natuurlijke 
manier de kooi gaan associëren met iets positiefs (lekker eten). Deze 
manier is reeds door vele mensen beschreven maar is naar mijn mening 
ook echt een heel goed hulpmiddel om jonge vogels aan de 



 
 

tentoonstellingskooi te laten wennen. Opkooien Er komt een moment dat 
de vogel ook echt daadwerkelijk de kooi in moet. Dan is het niet meer 
vrijblijvend om er wat lekkers uit te halen maar het deurtje gaat echt 
achter de vogel dicht. De vogel verruilt zijn grote vlucht of voliere voor 
een kooitje van 30x30x15 cm, wat overigens niet erg hoeft te zijn, maar 
zal hierin toch sneller gestrestst worden of zichzelf beschadigen. Zelf 
vind ik het prettig dat de vogels de kooi al hebben leren kennen door 
hier wat lekkers uit te halen, de kooi is dan niet meer vreemd en 
doorgaans zal de vogel eerst om zich heen kijken wat er voor hem in 
ligt.  

 
Edelzanger 
 
Om beschadigingen te voorkomen doe ik altijd een doorzichtig 
tentoonstellingskapje aan de binnenkant van de tralies zodat de vogel 
niet meer aan de tralies kan gaan hangen. De eerste 3 tot 7 dagen laat 
ik dit plastic zitten zodat de vogel goed aan de kooi kan wennen. Dit 
scheelt een hoop gebroken veren en kwetsuren. Na een aantal dagen 
weet de vogel dat aan de tralies hangen weinig zin heeft en haal ik het 
plastic kapje uit de kooi. De eerste paar dagen laat ik de vogels zo veel 
mogelijk met rust zodat ze goed aan de kooi kunnen wennen. Daarna 
probeer ik de vogels te laten wennen aan het verplaatsen van de kooi. 
Dit gebeurd immers ook als ze naar de show gebracht worden.  
 



 
 

Als ik de vogels ga voeren, verplaats ik mijn tentoonstellingskooien altijd 
even. De ene keer wissel ik de kooien alleen even van plek, de andere 
keer neem ik de kooien even mee naar buiten en zet ik de vogels even 
op de tuintafel neer. Ook is het zaak om de vogels te wennen aan 
vreemde mensen en geluiden. Regelmatig zet ik de radio eens aan in het 
vogelhok, of zet ik een paar tentoonstellingskooien binnen neer als ik 
visite krijg. Daarnaast is het zaak dat de vogel zich in de 
tentoonstellingskooi niet gaat vervelen.  
 

 
 
Een vogel in een vlucht heeft vaak wat dennentakken, onkruidzaden of 
onderlinge interactie ter afleiding en dat kunnen we in de kooi ook 
gewoon blijven doen. Zelf plaats ik bij mijn sijzen en barmsijzen altijd 
een stengel teunisbloem, chicorei, klis of elzenproppen in de tt kooi en 
ververs dit een aantal keren per week. De vogel heeft op deze manier 
wat afleiding en kan zichzelf bezig houden. Bij de insecteneters plaats ik 
vaak een dennentakje in de zijkant van de kooi en laat ik een paar 
krekels los in de kooi die ze kunnen vangen. De veercondite Een goede 
voorbereiding is veel werk. Als je 10 vogels in een vlucht hebt kun je ze 
gemakkelijk laten baden door er één badschaal in te zetten. In de 
tentoonstellingskooien is het ook belangrijk dat de vogels zich kunnen 
baden om hun veren in optimale conditie te houden.  
 
Zelf maak ik gebruik van speciale inzetstuktjes in de deurtjes waar 
vervolgens een badje aan gehangen kan worden. Ook kan je voorfronten 
voor je tentoonstellingskooien plaatsen voor de opkooiperiode waar een 



 
 

deurtje in zit zodat je aan de voorkant gemakkelijk een badje aan de 
kooi kunt hangen. Dit doe ik zelf 2 keer per week, nog vaker is uiteraard 
alleen maar beter maar ook meer werk. Ook is het zaak om de kooien 
schoon te houden.  
 
Een vogel moet natuurlijk schoon blijven voor de show dus zelf laat ik na 
het baden de vogels altijd overspringen in een schone kooi, dan maak ik 
de kooi schoon en gaat de volgende vogel weer in die schone kooi enz. 
Op deze manier ben je dus eigenlijk maar 1 extra kooi nodig. Als je 
vogels hebt die vertikken om in het badje te gaan kun je er ook voor 
kiezen om de vogels met een plantenspuit nat te spuiten. Hiervoor kun 
je gemakkelijk een oude tentoonstellingskooi gebruiken waarvan je de 
bodem vervangt door een gazen bodem zodat het water er uit loopt. 
Eventueel kun je aan de linkerzijde een extra deurtje in de “spoelkooi” 
maken zodat je de vogels makkelijker kan laten overspringen van de ene 
naar de andere kooi. De show Zelf laat ik de vogel maximaal 10 dagen in 
een tentoonstellingskooi om deze af te richten voor de show, daarna 
gaat de vogel terug in een vlucht of broedkooi. Vogels die nu goed aan 
de tentoonstellingskooi gewend zijn kunnen meestal gewoon voor het 
inbrengen naar de show vanuit de broedkooi in een tentoonstellingskooi 
gedaan worden. Op de show zal de vogel zich nu vertrouwd in de kooi 
voelen en niet snel meer schrikken van vreemde geluiden of veel 
mensen.  

 



 
 

 
 
Tussen de verschillende shows door is het niet wenselijk om de vogels in 
de tentoonstellingskooien te houden. Zelf plaats ik de vogels na de show 
per 1 of 2 vogels in een broedkooi van 60x50x40 cm of in een vlucht. 
Het blijft zaak om de vogels te blijven verwennen en regelmatig te 
voorzien van badwater om ze in topconditie te houden. Een goed 
afgerichte vogel heeft weinig te lijden van een tentoonstelling, maar toch 
beperk ik het aantal shows wat ik met een vogel speel tot maximaal 3 
shows. Doordat er op tentoonstellingen vaak lang licht brand kan de 
hypofyse van de vogel in de war gebracht worden als deze te vaak, en te 
lang aan te veel licht wordt blootgesteld. Door de vogel maximaal 3 keer 
op een show te zetten zal dit over het algemeen wel meevallen en kan 
er nog prima met deze vogels gekweekt worden.  
 
 
 
Tot besluit In dit artikel heb ik proberen uit te leggen hoe ik mijn vogels 
voorbereid op de show. Zelf heb ik op dit moment een aantal geelgorzen 
opgekooid zitten voor de show en ben ik echt deze stappen weer nodig 
geweest om ze mooi rustig te krijgen. Als ik nu naar mijn vogels kijk, en 
ze mooi van stokje naar stokje zie wippen zonder wild door de kooi te 
fladderen, krijg ik al weer zin in de shows. Natuurlijk zijn er nog vele 
andere manieren om vogels op te kooien, maar met bovenstaande heb ik 
zelf de laatste jaren erg goede ervaringen gehad. In mijn ogen horen 
wilde, niet afgerichte vogels ook niet thuis op een show omdat dit geen 
visite kaartje is voor onze hobby. Mooie rustige, goed afgerichte vogels 
daar in tegen zullen door niemand bekritiseerd worden, en winnen het 
altijd van schuwere vogels. Ik hoop jullie dit jaar weer met veel mooie 
vogels op de shows tegen te mogen komen! 

 

 

 



 
 

 

Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 

Noordkade 27   9203 CD Drachten   Tel.0512-526143 

 

 
De Kolken 64 

9201 BV Drachten 
Telefoon: 0512-544450 
Mobiel: 06-15822628 

www.wokenzo.nl 
 

Bestel online ! 

 

 

 

 

http://www.wokenzo.nl/


 
 

Inschrijfformulier lidmaatschap Drachtster Vogelvrienden                                      
 
Inleveren bij : 

Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW Drachten 
erwink@hotmail.com  
 
Redenen om lid te worden van de Drachtster Vogelvrienden: 
- Geregeld Vogelcafé waar u kunt bijpraten over de hobby en vragen kunt stellen. 
- NBvV ringen voor uw vogels bestellen. 
- Gratis toegang tot vele vogelavonden zoals lezingen en diverse gratis bingo’s 
- Iedere maand het blad “Onze Vogels” van de NBvV. 
- Ieder jaar drie tot vier keer het clubblad van de Drachtster Vogelvrienden. 
 
Contributie : 32,50 voor volwassenen 
                        15,00 voor jeugd 
Donateurs  :  15,00 euro per jaar 
 
Naam : ………………………………………………………….. 
 
Adres : ………………………………………………………….. 
 
Plaats en postcode : ……………………………………… 
 
Geboortedatum : ………………………………………….. 
 
Email : …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Doorlopende machtiging 

Ondergetekende verklaart de Drachtster Vogelvrienden tot wederopzegging mogen afschrijven, de 

jaarlijkse contributie van mijn rekening : 

Naam : ………………………………………………………….. 

Adres : ………………………………………………………….. 

Plaats en postcode : ……………………………………… 

 

IBAN nummer : …………………………………………….. 

T.N.V : ………………………………………………………….. 

 

Handtekening : …………………………………………….. 

 

Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek worden ingediend 

tot terugboeking bij de bank. Intrekking van een eventuele machtiging graag direct doorgeven aan 

penningmeester Marcel Moleman 

 



 
 

 


