
                            Nieuwsbrief                        

                      District Friesland  

                  Verschijnt maart 2022 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bestuur;     

Voorzitter;            Sicco Veenstra 

Secretaris;               Auke Bloemhof 

1e commissaris;      Jan Andringa 

2e commissaris;      Wim Dalhuizen 

Penningmeester;        vacant 

 

 

Beste vogelliefhebbers, 

Binnen het districtsbestuur hebben we afgesproken toch weer een nieuwsbrief te maken. Valt er dan 

nog wat te melden aan de leden? Ja hoor, het uitreiken van spelden is ondanks de coronaperikelen 

gewoon doorgegaan. Er is sporadisch contact met de afdelingen. Mail, bellen en app zijn dan de wijze 

van communiceren. Nadat alles was afgelast in december vorig jaar werd het wel heel erg stil in 

vogelland. De teleurstellingen moesten wel een plekje krijgen. Op Facebook van de bond kon je 

dagelijks alle nieuws volgen. Daar staan ook veel mooie kweekverhalen en foto’s op. Er komen veel 

vragen voorbij waarvan je denkt en weet dat dit 40 jaar geleden ook al speelde. Wij lazen de 

kweekverslagen en nieuwtjes toen in Onze Vogels. Je kunt hieraan zien dat er veel nieuwe en dus 

andere liefhebbers bijgekomen zijn. Gewoon liefhebbers die vogels zijn gaan houden. Nu dus 

dagelijks op FB. terug te vinden. Waarom dan ook nog een nieuwsbrief? Veel van onze leden kijken 

niet op de nieuwe media. Ik verwacht daarom ook dat deze nieuwsbrief via eigen clubblad op site bij 

de leden terecht komt. Ons bestuur heeft de districtsvergadering van 8 april voorbereid. De agenda 

en andere stukken treft u hierbij aan, is al bij de afdelingssecretaris of is/wordt behandeld op de 

eigen clubavond. Ook het jaarverslag van de bond met daarin de stukken voor de algemene 

vergadering op 21 mei aanstaande is aan de afdelingen toegezonden. Er valt weer wat te stemmen 

voor de leden. Financieel draait de bond dankzij een coronadonatie van de overheid redelijk. Er 

worden zwarte cijfers geschreven. Het uitvallen van de nationale levert gelukkig een plus op. 2020 

koste veel geld door de extra betaling van de BTW voor de wereldkampioenschappen aan de 

belasting. Klaas Snijder stopt als bondsvoorzitter. Hij is 12 jaar hoofdbestuurder geweest, waarvan de 

laatste 6 jaar dus voorzitter. 2e voorzitter Albert Zomer stelt zich nu kandidaat, er moet voor de AV 

gestemd zijn door de afdelingen. Langs deze weg de vraag wie van de leden wil er mee naar de AV.? 

U/je kunt meerijden, opstappen in Joure. Joure heeft haar vogelmarkt gehouden op zondag, dat 

bleek een succes. De ouders hoefden nu niet met de jeugd naar sport of voetbal! Op 26 maart staan 

we met een aantal leden van de BEO op de markt in Hardenberg. Deze begint als je kijkt op 

vogelmarktplaats wel te “ leven “. Na Zwolle begint deze vogelmarkt voor de liefhebbers voorzichtig 

betekenis te krijgen. Ik hoop dat deze blijft bestaan, zeker nu Oss weer is afgelast. We moeten onze 

vogels wel kwijt en soms zoek je weer aanvulling voor het kweekbestand. Hiermee wil ik maar zeggen 

dat er weer wat te doen valt in onze sport. Ik wens eenieder een goed kweekseizoen toe 

_________________________________________________________________________________ 



Bestuur-perikelen. 

Auke gaat nu echt stoppen, na maar liefst 20 jaar secretaris en 2e voorzitter te zijn geweest voor ons 

district. Wat een periode en wat is daarin veel gebeurd. Auke, bedankt voor jouw inzet en loyaliteit 

aan de leden van Friesland. Jan Andringa neemt zijn werkzaamheden over. Ook Age Ruiter houdt 

ermee op. 2 jaar geleden al officieus, maar gelukkig bleef hij de centen wel voor het district beheren. 

Wim Dalhuizen neemt zijn taak over. We hebben dan 2 vacatures binnen het bestuur. We hebben 

geen kandidaten uit het district kunnen vinden! Het kan nog steeds, het bestuur zoekt zelf niet meer, 

de afdelingen zijn aan zet. Op de voorjaarsvergadering zullen we officieel afscheid van Age en Auke 

nemen.    

 _________________________________________________________________________________ 

De afdelingen van District Friesland 

De afdelingen zijn de kern van district en bond zo schreef ik in december. Daar is niets in veranderd. 

Er zijn wat bestuurswisselingen geweest. Het is wel zaak dat deze wijzigingen aan de secretaris 

worden gemeld. Deze ingelaste mail kreeg ik van Franeker; 

Zoals de meesten van jullie weten hadden wij bijna geen bestuur meer, ik ben dan ook blij dat ik jullie 

kan mededelen dat het is gelukt om weer een bestuur te vormen, dit bestuur op de jaarvergadering 

gekozen. Dus er is weer toekomst voor De Edelzanger. De samenstelling van het bestuur is 

Jan Draaisma, voorzitter/ledenadministratie (bestaande) Jan Zuidema, secretaris (nieuw)  Klaas 

Wouters, penningmeester (nieuw) Ab Semp en Erika Haringa, ringencommissaris (bestaande) 

Ook in de Westereen hebben ze een nieuwe voorzitter, Frits de Ruiter. Na bijna 100 jaar hebben ze in 

Drachten afscheid genomen van Harry Dolstra als secretaris. Zijn opvolger is een oude bekende van 

de opgeheven afdeling Oosterwolde, Erik Hulsman.  In Joure is Jappie van der Heide nu voorzitter en 

een oude bekende, Klaas Snijder neemt het secretariaat op zich. Bolsward heeft in de persoon van 

Bert Lenten een nieuwe secretaris. 

In deze brief staan een flink aantal punten waarover gestemd moet worden. De afdelingsleden zijn 

onmisbaar. Dus besturen informeer de leden en draag deze zaken uit!  

__________________________________________________________________________________ 

Ringenfabricage NBvV. 

Daar is al heel veel over gepubliceerd. Op dit moment draaien de leden van de bondsraad proef met 

het nieuwe programma. Ik dus ook. Het is heel logisch opgebouwd. Niet moeilijk om je ringen in te 

vullen en aan te vragen. Noodzakelijk is een @adres. Daarmee kun je inloggen met een wachtwoord, 

waarna je een account maakt. Op de 3 streepjes bovenin klikken en vervolgens loop je pagina voor 

pagina door de bestelling. De bedragen worden voor je opgeteld en de Latijnse namen automatisch 

ingevuld. Aangeven welke bestelling het betreft.  Je krijgt een controlevraag of je ook Europese of 

cités ringen moet bestellen en ook die worden erbij geteld. De minister moet daarvoor nog wel je 

BSN hebben. Dat was ook al zo. Vervolgens ga je net als BOL.com naar betalen en daarna is de 

bestelling rond. Dan volgt productie en na zo’n 6 weken krijgt u ze in de brievenbus. Het staat ook 

weer in Onze Vogels van deze maand. Spoedbestellingen kun je blijven doen, zelfstandig dus. De 

ringencommissaris krijgt een andere rol. Ik adviseer om een laptop op de ledenvergadering mee te 

nemen en daarmee te helpen. Per 1 april gaat dit in, succes.   

__________________________________________________________________________________ 

 



Bondsraad 

We hebben 19 februari vergaderd. De agenda was redelijk gevuld. Voorzitter was Jack Burm van de 

bondsraad. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de tentoonstellingsagenda en de Nederlandse 

kampioenschappen. Deze is nu 2 jr. niet gehouden. De grootste bedreiging is de vogelgriep. Nu al 

langer dan 10 jaar vormt de vogelgriep een bedreiging voor het wel/niet doorgaan van de NK. Nu dus 

ook al 2 jaar de corona. De traditie van begin januari de NK komt wat het HB betreft ter discussie. De 

kans op afgelasting in deze periode wordt steeds groter, zie ook onze eigen Friese 

Kampioenschappen! Er komen voorstellen(2023) het tentoonstellingsreglement aan te passen. De 

werkgroep NK stelt voor deze belangrijke tentoonstelling te verplaatsen naar eind oktober. Ook staat 

het afdelingen en speciaal clubs straks vrij om een tentoonstelling te organiseren wanneer hun dat 

uitkomt. De “ beschermde weken “ komen daarmee te vervallen. In de loop van 2022 komt er een 

nieuwe tentoonstellingsagenda. Deze MOET wel worden gevuld in verband met de bondsprijzen en 

collectieve verzekering. Dit kan straks 4 jaar vooruit. De toestemming van de districtsvoorzitter komt 

daarmee te vervallen. De afdeling is daarmee zelf verantwoordelijk voor wanneer, hoe lang en het 

vastleggen van de keurmeesters. Heb je die niet, dan heb je dus pech en moet je een andere datum 

zoeken. Daarmee wordt de “eigen “ verantwoordelijkheid van de afdeling dus bevestigd. 

Over 2021 schrijven we financieel gezien zoals gezegd dus zwarte cijfers. Er is een kleine plus. De 

overheid heeft ons voor het 2 x niet doorgaan van het NK. Een flinke subsidie gegeven van €70312,- 

Ook zijn er geen kosten gemaakt voor de NK. Toch komt er een voorstel om de contributie met 2 x 2 

euro te verhogen in 2023 en 2024. Jaarlijks boeten we €50000,- in op de algemene reserve. Vorig jaar 

hadden we 953 leden minder en de NBvV heeft nu ruim 18000 leden. Doordat we steeds minder 

leden hebben komt er dus minder geld binnen. 

 __________________________________________________________________________________________ 

Tentoonstellingen 2022. 

Nog niet elke afdeling heeft de agenda ingevuld. Daar ben je dus als afdeling zelf verantwoordelijk 

voor! Er komt zoals geschreven een nieuw programma dat 4 jaar vooruit kan worden gevuld. De kans 

dat je dit jaar 2 x moet invullen (oude en nieuwe situatie) zit er dik in. De Friese Kampioenschappen 

worden dit jaar gehouden in Marrum. Van 13 t/m 17 december zijn we te gast in het dorpshuis “de 

Nije Tille “aan de Ringweg 21. Organiserende afdeling is Volièrevereniging de Nachtegaal.  

___________________________________________________________________________________________ 

Jubilarissen 

 

Die zijn er genoeg. Hoe kan het ook anders, maar 50 en 60 jaar lid zijn dus steeds vaker!  De meeste 

afdelingen zorgen zelf voor het huldigen. Zo nu en dan wordt het D-bestuur gevraagd dit te doen. Die 



eer was op 10 maart voor Zanglust uit Joure. Er was behalve een flinke bestuurswisseling ook 

gelegenheid om maar liefst 3 jubilarissen de oorkonde voor 50 jaar op te spelden. Jopie Idzinga,  

Botte Adema en Bertus Rijpkema werden door de afdeling gehuldigd. Ook waren er bloemen voor de 

scheidende bestuursleden Cees Holtrop, Lammert Bos en Marco Eeken.  

  

HELP, IK BEN EEN VOGEL!! 

 

Henk van dere Wal schreef deze monografieën delen 1 en 2. Ze kwamen half maart 2022 uit en geven 

enorm veel inzicht in Algemene begrippen in de avicultuur, beschermd, behouden of ongewenst. 

Indeling in vogelcategorieën. Wilde vogelsoorten, in gevangenschap levende vogelsoorten en 

vogelsoorten als gezelschapsdieren. Ga er maar eens goed voor zitten. Henk schrijft daarbij aan de 

bondsraadsleden en hoofdbestuur;  

 

De aanleiding tot het schrijven van deze monografie is de verwarring die bij veel vogelliefhebbers 
ontstaat bij de studie van de meest recente wet- en regelgeving die betrekking heeft op het houden, 
huisvesten, verzorgen en fokken met vogelsoorten. 
Zowel in Nederlandse wetgeving als in de Europese diergezondheidswetgeving worden begrippen 
gebruikt die elkaar soms tegenspreken of nauwelijks worden gedefinieerd.  
Steeds hebben ze betrekking op vogelsoorten. 
De grootste verwarring ontstaat ook bij het noemen van een naam van een vogelsoort, dat 
taxonomisch thuishoort in een omvangrijk geslacht of in een grote familie. 
In twee delen hoopt de cie DE&W de verwarring wat weg te nemen. 

Mt vriendelijke groet Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving NBvV 

Afd. Educatie en kennisoverdracht Henk van der Wal 

___________________________________________________________________________________________ 

  

 “ 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. Onderstaande 

plaatjes laten zien hoe het NIET moet. De NBvV. Schrijft niet voor niets spelregels voor het houden 

van beurzen en markten voor. Ook voor de opslag van vogels gelden regels.                                                                                 

  

___________________________________________________________________________________________ 



Vogelmarkt Joure 20 maart 

De markt op zondag werd flink bezocht. Het was er druk. Tussen 

de kraampjes met vogels was het goed toeven. Het was er 

gezellig en volgens het bestuur was de handel goed te noemen. 

Goed dat dit weer mogelijk is. Het aanschaffen en verkopen blijft 

gewoon een deel van onze vogelsport. Hoewel de planning op 

zondag min of meer per toeval tot stand kwam is het dus goed 

geslaagd! Een mooie opsteker voor Zanglust.  

___________________________________________________________________________ 

 

                                                  

Sicco Veenstra, voorzitter.           

                                                         

 


