Nieuwsbrief
District Friesland
Verschijnt eind december 2021
___________________________________________________________________________________________

Bestuur;
Voorzitter;
Sicco Veenstra
Secretaris;
Auke Bloemhof
e
1 commissaris; Jan Andringa
2e commissaris; Wim Dalhuizen
Penningmeester;
vacant
___________________________________________________________________________________________

Beste vogelliefhebbers,
2021 eindigt zoals het is begonnen. Covid heeft ons in de macht. We kunnen heel veel niet meer
doen. Ook al willen we nog zo graag. Dat de pandemie ten koste gaat van onze vogelsport staat als
een paal boven water. Veel van onze leden fokken echt voor de beste en mooiste vogels en willen
deze graag showen op de onderlinge, de Friese Kampioenschappen en de nationale in Zwolle. Enkele
zelfs voor de wereldkampioenschappen in Piacenza. Nu dus niks van dat alles, hoewel ik lees dat de
WK. Nog steeds wel doorgaat. De afdelingen Jubbega, Ureterp, Lemmer&Koudum, Harlingen, de
Westereen, Dokkum, Noard-Burgum en Drachten hadden geluk. Die vielen buiten de opgelegde
maatregelen. De andere afdelingen moesten helaas afgelasten. De antwoorden van de overheid
gaven ook dit jaar weer veel onduidelijkheid. Welke vogels vallen nu wel of niet onder het
vervoersverbod? Daarbij speelt de economie een grotere rol dan onze hobby. Ferwert had de leden
van Franeker uitgenodigd bij hun mee te komen spelen op de onderlinge show in Marrum, dit
vanwege de bestuur perikelen in Franeker. Totdat er antwoord kwam dat dit wel kon was dit
spannend. “ Vogels uit een beperkingsgebied mogen naar een show elders. Mits er geen risicovogels
bij de eigenaar aanwezig zijn.” I.v.m. de gebiedsbeperking in Tzum had de afdeling om een reactie
van de overheid gevraagd. Maar dan toch was Covid opnieuw de spelbreker.
De Friese Kampioenschappen in Surhuisterveen vielen binnen het
beperkingsgebied van Lutjegast, waar ook vogelgriep was
uitgebroken. Gelukkig zou de inbreng net na de 30 dagen van het
vervoersverbod vallen, dus er was hoop en het bleef spannend, wel
of geen FK. De afdeling had alles in kannen en kruiken, tot en met de
blinde lijsten. Maar dan toch de beslissing dat door de opgelegde
maatregelen i.v.m. corona uit Den Haag moest worden afgelast. Heel
erg zuur voor iedereen. Namens alle leden hartelijk dank voor jullie
inzet en gastvrijheid! Jullie gaan nu voor een herkansing in 2023.
Gezien de goede samenwerking tot nu toe hebben we daar alle
vertrouwen in. Bestuurlijke zaken voor Friesland staan hierna vermeld. Vanuit de bond, het
hoofdbestuur en de Bondsraad zijn ook nog de nodige zaken te noemen. Het gedoe met ziekte en
fabricage en “tijdige levering “ van ringen staat wel op facebook van de bond. Nu we elkaar niet
kunnen ontmoeten leek ons deze nieuwsbrief wel goed om de lopende zaken te melden. Aan het
eind het verhaal van stenen, grind, zand en water. Wat is echt belangrijk in ons leven?
___________________________________________________________________________________________

Bestuur-perikelen.
Bestuurlijk zijn er de nodige zaken te melden met vacatures in het D-bestuur. Ik ben zelf van plan
mijn periode als voorzitter uit te dienen tot 2023. We hebben nu al een jaar lang een vacature voor
penningmeester! Auke stopt in april 22 als secretaris. Ik weet niet hoe we dan als district verder
moeten. We hebben wel zo’n 20 – 25 mensen gevraagd. Ik ben daarmee gestopt. Ook de vraag hier
stellen wie in ons bestuur wil lijkt zinloos! In Groningen en Noord-Holland zijn vergelijkbare
problemen. Daar hebben ze al geen D-besturen meer. De eerdere beleidsvoornemens van ons
district om samenwerking te zoeken in Noordelijk verband lijken met bovenstaande van de baan.
Binnen de bondsraad gaan we bezig om samen na te denken over de hele structuur van de bond. Ik
sta open voor alle initiatieven en ideeën van jullie. Wat zou het mooi zijn dat nadat dit gelezen is de
vacatures kunnen worden opgevuld.
__________________________________________________________________________________________

De afdelingen van District Friesland
De afdelingen zijn de kern van district en bond. In 2020 stopte de afdeling Oosterwolde. De meeste
leden vonden elders onderdak, ook zijn er leden gestopt. Erik Hulsman onderhoudt daar nog de
nodige contacten. In Jubbega is ook wel het een en ander gebeurd. Er is een nieuw bestuur en een
nieuw TT. Bestuur. Voorlopig is er weer rust in de tent. Dat werd met een mooie show bevestigd. Ik
werd net (11/12) gebeld door de voorzitter van Grou. Daar hebben ze een nieuwe secretaris
gevonden en de leden willen als afdeling doorgaan. Na het wegvallen van de showlocatie, de
secretaris en ernstige ziekte van de voorzitter waren er terechte twijfels over het voortbestaan. De
voorzitter is gelukkig weer voldoende hersteld. In Franeker werd de onderlinge show afgelast i.v.m.
gebrek aan bestuurders. Na een brandbrief van de voorzitter en een ingelaste ledenvergadering is
het bestuur weer compleet. De afdeling lijkt daarmee in rustiger vaarwater te komen. Tot slot is het
goed te vermelden dat Lemmer en Koudum voor de 2e x samen een geslaagde show hebben
gehouden in Balk. (Zonder bezoekers overigens) Daar waar het nodig is zien we dat afdelingen elkaar
goed weten te vinden. Dat is fijn om te constateren.
___________________________________________________________________________________________

Ringenfabricage NBvV.
Deze stopt bij de bond. Er worden straks geen eigen ringen meer gemaakt. Vanaf 1/4/22
gaat alles digitaal. Onderzoek naar een nieuwe machine en externe fabricage levert bij het
laatste de meeste voordelen op. De ringen worden beter van kwaliteit, beter leesbaar,
snellere productie, helemaal geanodiseerd en afgerond naar binnen. Hans v.d. Stroom heeft
een brief voor alle ringencommissarissen voor de veranderende werkwijze gestuurd. Klaas
Snijder heeft er al een column aan besteed (van ringencommissaris naar ringenadviseur!) en
in OV-januari volgt voor de leden motivatie besluit en uitleg. De kunststofringen vervallen. De
prijs is vergelijkbaar met nu. VB. 3.2 ring gaat van 25 naar 30 cent, De Eur. Cultuur gaat van
50 naar 40 cent. Spoedbestelling is mogelijk, maar blijft even duur en aflevering zal ongeveer
net zo lang gaan duren als nu. Bij het bedrijf in Argentinië staan 6 ringenmachines. Ze leveren
nu al aan andere Nederlandse bonden/verenigingen. Die zijn tevreden over levering en
kwaliteit. Vooral de oudere leden zullen hier moeite mee hebben, vandaar de gewijzigde rol
voor de ringencommissaris. Door Franeker werd zo’n 4 jaar geleden al gevraagd om dit in te
voeren, toen was de tijd er nog niet rijp voor. Nu door diverse oorzaken dus wel.
__________________________________________________________________________________________

Bondsraad
Zaken uit de bondsraad zijn in deze nieuwsbrief vermeld. Bestuur gedoe in andere districten en de
ringenfabricage waren daarbij het belangrijkste. Er worden werkgroepjes samengesteld die aan de
slag gaan met de vraagstukken zoals benoemd en hoe verder met de districtsgrenzen? Zijn de
(spel)regels nog wel van deze tijd? Binnen de keurmeestervereniging is onderzocht of er voldoende
keurmeesters zijn in de toekomst. Er stoppen nogal wat keurmeesters.
__________________________________________________________________________________________

Wel of geen vogels op de show?
Binnen onze bond is Henk van der Wal de contactpersoon tussen hoofdbestuur, bondsraad,
districten met R.I.V.M. en ministerie van LNV.(en wie niet meer) De vraagstelling rond vogelgriep
gaat dan ook via Henk. Om jullie inzicht te geven in hoe technisch de wetgeving in elkaar steekt
hierbij de reactie van een deskundige. De vraagstelling gaat over vervoer van vogels vanuit een
beperkingsgebied naar een andere show. Uiteindelijk mocht dat dus wel, zoals eerder geschreven.
Waarom duurt het zo lang voor we een antwoord krijgen? Het is toch al vaker voorgekomen, dan
weet het bestuur het toch! Zomaar wat vragen die we uit de leden te horen krijgen, daarom dit
stukje. Elk jaar verandert er wel wat in wet- en regelgeving en speelt Brussel een grote rol. De basis
voor deze beslissing staat hieronder. De deskundige schrijft zelf; Hou je vast, want dit is nogal een
juridisch verhaal en niet gemakkelijk in een paar zinnen te vangen. Ik probeer het zo duidelijk
mogelijk op te schrijven.

•

In de gebiedsregeling is in artikel 4 opgenomen dat het verboden is om vogels te
verplaatsen vanuit en naar een inrichting. Een inrichting is in de AHR gedefinieerd als:
27) „inrichting”: een ruimte, structuur of, in geval van een veehouderij waar dieren
buiten worden gehouden, een milieu of plaats waar dieren of levende producten
worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis, met uitzondering van:
a) huishoudens waar gezelschapsdieren worden gehouden;
b) dierenartspraktijken en veterinaire klinieken;

•

•

•

In bijlage 1, deel B van de AHR zijn gezelschapsdieren gedefinieerd. Voor vogels
is daarin het volgende opgenomen:
Vogels: andere vogelsoorten dan kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen,
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae), mits ze voor nietcommerciële privédoeleinden worden gehouden.

Hieruit volgt dat kippen, kalkoeken, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven,
fazanten, patrijzen en loopvogels nooit gezelschapsdieren zijn, en andere vogelsoorten wel
(bijv. een kanarie) mits ze voor niet-commerciële privédoeleinden worden gehouden.
Houders van de hiervoor genoemde opsomming aan vogelsoorten, of houders van
commercieel gehouden vogels (om het even welke soort) worden per definitie als
‘inrichting’ aangemerkt, en voor deze houders geldt dus het verplaatsingsverbod van
vogels in een beperkingszone.
Mensen die alléén vogels hebben die onder deze definitie van gezelschapsdier vallen (bijv.
iemand met drie kanaries), kunnen met hun vogel(s) vanuit een beperkingszone naar een
gebied buiten een beperkingszone reizen. Iemand die een aantal kanaries heeft, maar ook
3 kippen, mag dus niet vanuit een beperkingszone kanaries vervoeren naar een andere
locatie (en binnen de beperkingszones geldt per definitie een verbod op het samenbrengen
van vogels, dat had ik in een vorige mail toegelicht).

Dus, samengevat:

•
•

Samenbrengen van vogels (alle vogels) is verboden in een beperkingsgebied.
Buiten de beperkingsgebieden is het samenbrengen van risicovogels verboden.

•
•

Verder geldt er in het beperkingsgebied een verbod op verplaatsing van vogels vanuit
inrichtingen.
Verplaatsing van “gezelschapsdier-vogels” (conform de definitie hierboven) is wel
toegestaan, want geen inrichting. Maar ook deze “gezelschapsdier-vogels” mogen niet
samengebracht worden in een beperkingsgebied (want verbod op samenbrengen vogels)
en buiten een beperkingsgebied mogen deze gezelschapsdier-vogels alleen samengebracht
worden voor zover er geen risicovogels op die plek worden samengebracht.

Het kan dus per houder in zo’n beperkingsgebied verschillen wat er mag, afhankelijk van de vogels
die diegene heeft. Iemand die vogels commercieel houdt (om het even welke vogels) of iemand die
kippen, kalkoeken, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en/of
loopvogels houdt met welk doel dan ook valt onder de definitie ‘inrichting’ en die mag geen vogels
(om het even welke vogels) vervoeren vanuit de beperkingszone.

Onderstaande werd op facebook van Friesland geplaatst en staat op de website van de NBvV. Vogels
uit een beperkingsgebied mogen naar een show elders. Mits er geen risicovogels bij de eigenaar
aanwezig zijn. Dus heb je kanaries en tevens kippen dan mag het niet. Omdat veel leden het lastig
vinden om regels te lezen staat het er in Jip&Janneketaal en vraag&antwoord vorm op.
Ik woon in een Beperkingsgebied. Wat mag ik dan? Als je geen loopvogels (risicovogels) op
je erf hebt, mag je gewoon met je gezelschapsvogels naar een vogelevenement elders.
Heb je naast gezelschapsvogels ook loopvogels, de risicovogels, zoals een toom kippen,
kwartels, eenden, enz. dan mag je helaas geen enkele vogel vervoeren en kun je niet meedoen
aan een tentoonstelling. Ook niet met gezelschapsvogels!
Wat zijn “gezelschapsvogels”? Dat zijn de niet-risicovogels die hobbymatig gehouden worden,
zoals onder anderen de kanaries, exoten en parkieten.
En wie zijn de “risicovogels”? Dat zijn; kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen,
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae)
Ik (ben lid van de NBvV en) ben bedrijfsmatig met vogels bezig. Wat mag ik dan woonachtig
in een Beperkingsgebied? Je hebt een “ inrichting” en dan mag je geen vogels vervoeren of naar
een vogelevenement.
Welke beperkingen zijn er nu er vogelgriep in Nederland heerst?
Bij ruiming van een pluimveebedrijf wordt een 10km Beperkingsgebied ingesteld. In die zone
mag geen vogelevenement gehouden worden. Dit duurt minimaal 30 dagen.
Op www.lnv.nl vind je waar dit geldt.
En hoe zit dat buiten zo’n Beperkingsgebied?
Een tentoonstelling of vogelbeurs kan gewoon doorgaan, maar loopvogels zoals, kwartels en
patrijzen niet!

Tot slot verwijs ik hierbij naar de monografie vogelgriep van de hand van H.K. van der Wal, nr.
December 2021 DE&W 09. Alle vragen die er bij de leden leven worden hierin beantwoord.
Samenvattend: Een houder die vogels commercieel houdt (om het even welk soort) of Een houder
van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en/of
loopvogels houdt, met welk doel dan ook, valt onder de definitie “inrichting”. Deze twee groepen
houders van vogels mogen geen vogels (om het even welke soort) vervoeren vanuit de
beperkingszone!
__________________________________________________________________________________________

Tentoonstellingen 2022.
Auke heeft nog niet alle aanvragen binnen. Ik kan me voorstellen dat je daar na alle gedoe met
vogelgriep en covid even geen zin aan had maar het is toch wel nodig om aan te vragen. Damwoude,
Franeker en Grou moeten nog even actie ondernemen.
___________________________________________________________________________________________

Jubilarissen
Ook het lopende seizoen zijn er weer veel spelden aangevraagd en uitgereikt. De spelden zijn naar
bijna alle afdelingen verzonden en zullen door de eigen voorzitter worden opgespeld, tenzij er
afspraken zijn gemaakt met het D-bestuur. 25 jaar wordt steeds minder, 40 en 50 jaar steeds meer
uitgereikt. Zou dit met de vergrijzing te maken hebben? Van enkele huldigingen hierna de plaatjes.
In Drogeham werden K.Kloosterman, B.
Wasssenaar, W. Kloosterman door commissaris
J.S.Andringa in het zonnetje gezet.
van links naar rechts A.T Vissia(VZ), J.Andringa
namens het District, K. Kloosterman 25 jaar, B.
Wassenaar 25 jaar steunlid, W. Kloosterman 40
jaar, A. Nicolai 25 jaar. A. Martinez 40 jaar
R.Idema, A v/d Ploeg en H v/d Ploeg allen 25
jaar, waren niet aanwezig.

Bij Introka Harlingen was er naast de
prijsuitreiking van de onderlinge tentoonstelling
in week 45 nog een feestelijke huldiging.
De heer A. Alberda kreeg de speld voor zijn 50jarig lidmaatschap opgespeld. Omdat de speld
van 40 jaar nooit was uitgereikt kreeg hij die
alsnog opgespeld. Ik vond nog een “oude“ speld
met de bekende goudvinken in de
voorraaddoos!

Erelid Introka.
Voorafgaand aan de huldiging van de kampioenen van de onderlinge tentoonstelling van Introka, in
week 45, werd de heer Gerrit Brinksma door het bestuur en de leden van zijn eigen volièrevereniging in het zonnetje gezet. De reden voor
de huldiging staat hierna. Gerrit was
decennialang bestuurslid en
vertegenwoordigde hij de vereniging in het
Regio-overleg. Daarnaast was hij jarenlang de
materiaalman. Bij de tentoonstellingen is Gerrit
een vaste waarde. Zo is hij bij de opbouw
aanwezig, bij de inname van de vogels en bij het
afbreken en opbergen
van het materiaal. Hij erg actief bij de werving
van sponsoren voor de tentoonstelling. Voor al
zijn werk voor de vereniging werd Gerrit tot Erelid van Introka benoemd. (v.l.n.r.)secretaris Jacob
van der Meer, districtsvoorzitter Sicco Veenstra, erelid Gerrit Brinksma en voorzitter Albert Kooistra.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

“ Hun welzijn….is onze zorg. “
Met deze slagzin is de doelstelling van de Commissie Dierenwelzijn, –ethiek & Wetgeving van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers bondig samengevat. Waar het de aan ons als
vogelliefhebbers van kooi- en volièrevogels toevertrouwde vogelsoorten betreft, is onze
gezamenlijke zorg de borging van het welzijn en het voortbestaan van deze vogels.

Verhaal: De meester en de stenen
Een Tibetaanse meester gaf eens een lezing voor een klas
economiestudenten. Op zijn bureau stalde hij een glazen vaas
en een aantal kiezelstenen.
Een voor een deed hij de stenen in de vaas, tot er geen steen
meer bij kon. “Is de vaas vol?”, vroeg hij aan de klas. “Ja”,
oordeelde de klas.

Grind
De meester glimlachte en pakte van onder het bureau een pot met grind, die hij in
de vaas gooide. Met een beetje schudden verdween a l het grind in de vaas.
Opnieuw vroeg de professor: “Is deze emmer vol?” Zijn toehoorders begrepen zijn
opzet. Eén van antwoordde: “Waarschijnlijk niet…”

Zand
Daarop haalde de wijze onder de tafel een
zakje zand. Aandachtig goot hij het in de vaas. Het zand
vulde de plaatsen tussen de grote stenen en de kiezeltjes.
Toen hij dat gedaan had, vroeg hij weer: “Is deze emmer
vol?” Ditmaal schudden allen eensgezind het hoofd. “Goed”,
zei de professor.

Water
Hij nam een kannetje water en vulde de emmer tot de rand.
Hij richtte zich tot de groep en vroeg: “Welke grote waarheid toont dit experiment
ons?” De moedigste antwoordde: “Het toont aan dat onze agenda nooit zo vol is als
we denken. Als we het echt willen, is er altijd wel tijd voor meer afspraken en meer
activiteiten.
“Nee”, antwoordde de wijze geleerde, “daarover gaat het niet.
De grote waarheid die in dit experiment schuilt, is het volgende: als je niet eerst de
grote stenen in de pot doet, krijg je ze achteraf niet meer in.

Onze stenen
Wat zijn de grote stenen van ons leven? Onze familie, onze
vrienden, onze dromen, ons geloof? – Als we meer belang
hechten aan de kleinigheden zoals de kiezeltjes en het zand,
dan zullen zij alle ruimte in beslag nemen en blijft er geen
tijd meer over voor de belangrijke , grote dingen in het leven.
Vergeet daarom niet jezelf de vraag te stellen: wat zijn de
stenen van je leven? En leg die vervolgens als eerste in de
vaas. Laat ze niet in de verdrukking komen, maar geef ze de
ruimte, geef ze voorrang.”
Dit geldt ook voor zaken op je werk, wanneer je niet eerst de grote taken doet,
raakt je dag gevuld met kleine taakjes, het zand…of water..

Namens het districtsbestuur wens ik u goede feestdagen en een gezegd 2022.
Sicco Veenstra, voorzitter.

