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_________________________________________________________________________________ 

Bestuur;     

Voorzitter;                       Sicco Veenstra 

Secretaris;                      Jan S. Andringa 

1e commissaris;              vacant 

2e commissaris;              vacant 

Penningmeester;            Wim Dalhuizen 

_________________________________________________________________________________ 

Beste vogelliefhebbers,  

Het nieuwe seizoen is aanstaande. De eerste bestuursvergaderingen zijn geweest of gepland. De 

activiteiten worden opgestart. Wat zal 2022 ons brengen? De besturen van de afdelingen zijn zover 

we weten compleet. In juni en begin van deze Maand hebben we de Nieuwsbrief van de Bond 

gekregen. Daarin is niks vermeld over de opheffing van het opgeheven district Noord-Holland De 

afdelingen kunnen een keus maken uit 3 districten om aan te sluiten. Daar leest u hierna meer over.  

Na de Algemene Vergadering zijn Bondsraad en Hoofdbestuur niet weer bij elkaar geweest. Albert 

Zomer is de nieuwevoorzitter en die heeft zich in Onze Vogels aan de leden voorgesteld. Daar staan 

ook de andere mutaties in het hoofdbestuur vermeld. Dat u ringen online moet bestellen is nu wel 

bekend, zeker gezien het grote aantal bestellingen. Op de website van ons district staat een hele 

goede handleiding voor de ringenbestelling beschreven. Die kunt op een clubavond behandelen. In 

juni zijn er een jonge vogeldag in Harkema georganiseerd en Op Urk was er een jonge 

agapornidendag. Beide werden Druk bezocht en trokken honderden vogels! De keurmeesters waren 

er druk mee. Wat ons nog steeds zorgen baart is de vogelgriep. In Ried hier vlakbij is er net weer een 

uitbarsting geweest. Ondertussen Zijn er miljoenen vlees- en hobbydieren opgeruimd. Waar we 

dachten dat deze ziekte vooral in het najaar huishield is het nu Het hele jaar door. Het virus komt dus 

echt niet meer alleen van de trekvogels, het is hier gewoon aanwezig. Het kan dus Zomaar weer 

ergens uitbreken en dan hebben we weer te maken met vervoersverboden en afblazen van shows. 

Wij hopen dat we het aanstaande seizoen ongeschonden door zullen komen. Behalve dit ziektevirus 

is ook corona voor ons allen nog steeds een bedreiging. Wij hopen dat ook deze ziekte verder af zal 

schalen en geen mensen meer zal treffen. Al met al zijn er nog wel zorgen voor het voortbestaan van 

onze hobby. Ondanks de corona werd deze toch intens beleef als je leest wat een grote 

voerproducent en bouwers van volières en broedkooien hierover vermelden. De NBvV en afdelingen 

merken daar qua aantallen leden niet zo veel van. Mensen willen wel vogels maar zich kennelijk niet 

aansluiten bij een plaatselijke club, hoe gaan we daar mee om?  Klaas Snijder vertelde in zijn 

afscheidsrede dat er in zijn 12-jarige bestuurdersperiode elk jaar 1000 leden waren afgehaakt, 12 x 

1000 maakt 12000. Daarvoor betaalden de leden € 22,- aan de bond. Dat is ruim € 260000,- die de 

NBvV minder te besteden had. Vandaar ook de as. contributieverhoging. De Nederlandse 

Kampioenschappen worden 12-14 januari voor het laatst gehouden in Zwolle. De commissie NK is 

druk bezig met de voorbereidingen. Ze zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Er is nog niets bekend of 

gevonden. In het voorlichtingsbulletins van juni en september 2022 staat veel vermeld wat de leden 

moeten weten. Stuur ze a.u.b. door naar uw leden. Zie ook onze Districts-website. Behandel zaken die 

van belang zijn op jullie afdelingsvergaderingen of website. Het voorkomt vragen en frustratie.  

_________________________________________________________________________________

De afdelingen van District Friesland 

Omdat het district Noord-Holland begin dit jaar is opgeheven hebben de afdelingen de keus gekregen 

om een keus te maken tussen Zuid-Holland, Utrecht en Friesland. Tot nu toe hebben 5 afdelingen zich 

bij ons aangemeld. De Streker Vogelvrienden uit Lutjebroek, Papawitro uit Anna Paulowna, De 



Spotvogel Edam-Volendam, Kleur en Zang Alkmaar en Schagen & omgeving. De secretarissen 

hebben een welkom brief gekregen. De leden mogen zich gewoon inschrijven voor de Friese 

Kampioenschappen. De voorzitters zijn hierover al eerder geïnformeerd. We hebben dit nog niet met 

de leden kunnen bespreken. Het is een beslissing van het hoofdbestuur en bondsraad. In Noord-

Holland hebben ze geen bestuur meer. Om die reden worden de afdelingen naar keus ondergebracht 

bij genoemde 3 districten. We zijn als D-bestuur niet blij met de wijze van communiceren van de bond 

maar de leden van het opgeheven district mogen daar niet de dupe van worden.  

Kalenders; 

Het bestuur gaat hier niet meer tussen zitten. Als je ze wilt hebben dan zelf of per afdeling bestellen bij 

de bond. 

Zang;   

De zangkwekers van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel worden uitgenodigd voor de 

Districtstt. In Meppel. 

Vogelkwisssss; 

Van elke afdeling worden twee leden verwacht om onze kennis te testen op het gebied van onze 

hobby en de vogelsport. De voorzitter van Drachten heeft dit voorgesteld en wil daarvoor een 

vogelkwisss maken. We stellen voor dit in maart 2023 in hun clubgebouw te houden. De kosten en 

verzorging van deze avond zijn geheel voor het district! We nodigen alle afdelingen hierbij van harte 

uit zich aan te melden bij het  D-bestuur. Nu het weer kan na alle coronaperikelen lijkt ons dit een 

goede wijze om iets te doen aan de Saamhorigheid in Friesland.                   

_________________________________________________________________________________ 

Bondskruis  

Op 8 juli 2022 hebben wij de afdelingen geïnformeerd over een nieuw 

bondskruis. Dat lijkt heel erg op het “oude “. 

Het wordt i.v.m. de kosten aan de afdelingen afgeleverd per post, samen 

met de bondsmedailles.  

Het past zo dus Door de brievenbus! Zelf even in elkaar zetten. Vanwege 

de kostenbesparing is hiervoor gekozen.  

 

_________________________________________________________________________________ 

Bondsraad. 

Zoals bekend is er een scheiding tussen Hoofdbestuur en Bondsraad in de statuten geweest. Dat 

betekent wat voor de BR. Het is lastig om dat voor de leden nu goed voor het voetlicht te brengen. Het 

HB vraagt nu om advies aan de BR. Hieronder een stukje tekst uit het jaarverslag, vastgesteld op de 

Algemene Vergadering. Daar heeft de BR nu ook spreekrecht! 

De bondsraad heeft een verzoek van het HB ontvangen om advies uit te brengen over wat wordt er 

van de bond gevraagd om toekomstgericht ondanks het dalende ledenaantal een actieve en gezonde 

bond te houden. Wat kunnen wij veranderen om toekomstgericht te blijven bestaan met meerwaarde 

voor de vogelliefhebbers. Dit verzoek is nog in behandeling bij de Bondsraad omdat dit over 

verschillende thema’s kan worden verdeeld.  

Hiernaast vraagt het een andere kijk op de organisatie van de NBVV. Wij willen alle leden zo goed 

mogelijk informeren, Vandaar deze uitleg. We beseffen daarbij dat de afstand van de afdelingen naar 

HB en BR enorm is. Het jaarverslag Van de bond kunt vinden bij de downloads van de bond. 

 



_________________________________________________________________________________ 

Tentoonstellingen 2022. 

Op de Districtsagenda staan nu ook de afdelingen uit Noord-Holland vermeld. Schagen en Volendam. 

De andere 3 moeten dit nog doen. Van Friesland mis ik alleen Damwoude nog. De t.t. secretarissen 

wordt nogmaals verzocht dit in te vullen. Als je er als afdeling niet op staat kan de NVWA je sluiten en 

bekeuren!! Je bren dan illegaal bezig met vogels. Ook is het van belang voor je verzekering. Wij 

wensen jullie succes met de voorbereidingen en de onderlinge shows. 

DE DISTRICTSTENTOONSTELLING OFTEWEL: 

________________________________________________________________________________ 



Jubilarissen 

We hebben steeds vaker leden die 50 jaar lid zijn geweest. Ook 

60 jaar komt intussen regelmatig voor.  

Door Eric Hulsman is dhr. W. Dijkstra oud lid van de opgeheven 

afdeling Oosterwolde gehuldigd met de speld 60 jaar!  

Op 17 juni jl. hebben we in de tuin bij hem thuis dhr. W. Elzinga 

van de Fûgelfreunen in de Westereen, voor zijn 60-jarige 

jubileum gehuldigd. De kinderen hadden er een feestelijke 

gebeurtenuis van gemaakt. Het bestuur idpv. Frits de Ruiter en 

Henk Wijbenga waren hierbij aanwezig met prachtige boeketten.  

 

Er is dit jaar 1 x een speld voor waardering aangevraagd en ook 

door het hoofdbestuur toegekend. Albert Zomer, de nieuwe 

voorzitter zal deze op komen spelden. 

_________________________________________________________________________________ 

Nieuwe cursus Surveillant 

Dit najaar start er op verzoek van veel afdelingen voor de tweede keer de cursus NBvV-Surveillant. 
Niet alle afdelingen hebben een surveillant of kiezen ervoor om een extra surveillant binnen de 
gelederen te hebben. De Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving heeft wederom de organisatie 
in handen. We hebben ervoor gekozen om de cursus in een sterk verkort tijdsbestek aan te bieden. 
De cursus bestaat uit 5 modules die elk met een toets worden afgesloten ie met een voldoende 
resultaat dient te worden afgesloten, waarna de volgende module aangeboden wordt. De 
praktijkopdracht kan al gedurende dit tentoonstellingsseizoen afgewerkt worden. Een snelle cursist 
kan in betrekkelijk korte tijd de studie afronden, aangezien het een individueel traject is. Afdelingen die 
één of meer kandidaten hebben kunnen dit doorgeven vanaf nu, via de mail bij 
k.snijder57@gmail.com  met vermelding van naam, adres, email, telefoon en afdeling(code). Na 
opgave ontvangt de kandidaat een schrijven waarin staat wat er van de surveillant verwacht wordt 
en hoe de cursusopbouw is. We zien uw opgave graag tegemoet. 
Cie. DE&W NBvV 
 
Het D-bestuur beveelt deze van harte aan bij de afdelingen die zelf nog geen surveillanten hebben. 
We zoeken ook nog een coördinator voor Friesland. Deze opleiding wordt door het district betaald. 
 

Regels over verplaatsingen van vogels tijdens een uitbraak van vogelgriep in uw naaste 

omgeving. 

De volledige tekst hiervan vindt u op de website van de NBvV. Tekst Commissie Dierenwelzijn, -ethiek 

& wetgeving NBvV.  

Alleen de samenvatting staat hieronder. 

Een houder van vogels die alléén vogels heeft die onder de definitie van gezelschapsdier vallen en 

niet voor commerciële privédoeleinden worden gehouden, mag deze vogelsoorten buiten de 

beperkingszone verplaatsen. Voor hem geldt het verplaatsingsverbod dus niet. Maar…… Een houder 

van vogels die een aantal kanaries en tropische vogels of papegaaiachtige heeft, maar ook een aantal 

inheemse of uitheemse kwartelsoorten, mag dus NIET vanuit een beperkingszone die kanaries en 

tropische vogels en papegaaiachtige vervoeren naar een andere locatie zoals een vogelmarkt, een 

vogelhandelaar of tijdelijke tentoonstelling.  

Wat is vogelgriep? 

Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die de luchtwegen, het spijsverteringsstelsel en/of het 

zenuwstelsel aantast. Er zijn twee varianten: een waar vogels niet ziek van worden (laag-pathogene) 

mailto:k.snijder57@gmail.com


en een die dodelijk is voor vogels (hoog-pathogene, zoals H5N1). Normaal gesproken dragen wilde 

vogels alleen de laag-pathogene variant bij zich. Oorspronkelijk kwam de hoog-pathogene vorm niet 

voor bij wilde vogels. Vogelgriep wordt van dier op dier overgedragen door contact met besmet 

speeksel, neusafscheidingen of uitwerpselen. Wilde vogels, waaronder watervogels, zijn vaak beter 

bestand tegen vogelgriep dan gedomesticeerde vogels en kunnen het virus dragen en overdragen 

zonder tekenen van ziekte te vertonen; dus wanneer ze trekken, kunnen ze het virus nog verder 

verspreiden. Ook kan vogelgriep meer dan een jaar infectieus blijven in water. Een vogel hoeft dus 

niet in contact met een andere vogel tegen te komen om besmet te raken. Ook het verplaatsen van 

pluimvee zoals kippen in en tussen landen is een belangrijke oorzaak van de verspreiding van het 

virus. 

Is vogelgriep gevaarlijk voor mensen? 

De hoog-pathogene variant H5N1 kan gevaarlijk zijn voor mensen, en er zijn gevallen bekend van 

mensen die er aan zijn overleden. Het risico bestaat dat H5N1 muteert naar een voor mensen 

besmettelijke, gevaarlijke variant. Ook zoogdieren zoals bunzings en zeehonden kunnen besmet 

raken en overlijden. 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

In Friesland mogen we blij zijn met de enige vogelmarkt. Meer dan 

een bezoek waard. 



_________________________________________________________________________________ 

“ 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. 

Dit stond in de vorige nieuwsbrief vermeld. Hieronder staat hoe het niet moet. Ik trof het bericht aan op 

EditieNL-RTL. 

                                                                                   
Het lijkt alsof iemand met een emmer verf in huis 
is gestruikeld: al het meubilair is bedekt met een 
laag witte vogelpoep. Een woning in Dordrecht is 
zo zwaar vervuild door drie losvliegende 
papegaaien dat de Landelijke Inspectie 
Dierenbescherming (LID) het huis professioneel 
heeft laten reinigen. De LID trof eerder bij een 
controle op het adres drie losvliegende 
papegaaien aan die de woning zwaar hadden 
bevuild. Omdat de bewoonster de uitwerpselen 
niet verwijderde en niet reageerde op de oproep 
om op te ruimen werd een professionele 
reinigingsdienst ingeschakeld. 

 

Overtreding hiervan kan bij controles leiden tot 
steeds verder oplopende sancties." De eigenaar 
van de papegaaien moet dit keer de kosten van 
de schoonmaak terugbetalen." Als de LID bij een 
volgend bezoek weer een bende aantreft, dan 
worden de papegaaien in bewaring genomen."  

"Diereneigenaars zijn wettelijk verplicht om 
een schone leefomgeving aan te bieden”, laat 
een woordvoerder van de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming weten 
aan EditieNL. 

_________________________________________________________________________________ 

Een nieuw vraagprogramma 2020-2024 
  
In het Vraagprogramma staan alle vogels en mutaties die de afgelopen jaren geshowd zijn. 
Het complete vraagprogramma vindt u in de map Downloads, tab TT. Na opening in cel kun 
je bladeren op vogelgroepen en desgewenst delen uit printen.  
Voor welke tentoonstellingen geldt dit vraagprogramma? 
Voor de bondsshow en de districtsshows is dit vraagprogramma verplicht, afdelingen en 
speciaal clubs mogen dit gebruiken, maar dat hoeft niet. 
 
Wat is www.vogelindex.nl ? 
Vogelindex is een zoekmachine waar alle vogels van het vraagprogramma in te vinden zijn. 
Het zoeken is eenvoudig. Je typt een naam of kleur in de zoekregel en het programma zoekt 
en vindt. Door extra woorden in te typen kun je de zoekopdracht verfijnen. Bijvoorbeeld: Typ 
je “vink” in, dan krijg je een enorme lijst met vogel die vink in hun naam hebben staan. Door 
het woordje “zebra” toe te voegen, verschijnen de zebravinken, nog altijd een enorme lijst. 

https://www.nbvv.nl/downloads/
https://www.nbvv.nl/downloads/
https://vogelindex.nl/
https://vogelindex.nl/zoeken.asp
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/papegaaien-poepen-woning-helemaal-onder-eigenaar-weigert-schoon-te-maken/ar-AAZsbE2?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=95e4f0e8337e4c6dbc7cf042ffe1ff58&fullscreen=true#image=2
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/papegaaien-poepen-woning-helemaal-onder-eigenaar-weigert-schoon-te-maken/ar-AAZsbE2?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=95e4f0e8337e4c6dbc7cf042ffe1ff58&fullscreen=true#image=1


Door ook nog een mutatie in te typen, kon je waar je wilt zijn. Maar, je kan ook de hele lijst 
door scrollen… 
Wat staat er in het vraagprogramma? 
Naast de oude naam van een aantal parkietensoorten staat de nieuwe benaming en de 
Latijnse benaming. In de catalogus komt echter de nieuwe benaming. Klik je op het klasse 
nummer op www.vogelindex.nl, dan wordt ook vermeld welke ringmaat geadviseerd wordt 
(ringen met een bijv. 2.7* zijn EC-vogels met verplichte speciale ringen met registratieplicht). 
Welke tentoonstellingskooi gebruikt moet worden, of er al een oorkonde voor eerste kweek 
afgegeven is, en of de vogel een Cités-vogel is (met een link naar RVO voor aanvraag Cités-
papieren). E.e.a. staat ook op de site van de NBvV. 

__________________________________________________________________ 
Voor de tt. Commissarissen. Nog een keer uitgelegd in” Bijtijds” door Hans de 

Boer, voorzitter keurmeester vereniging. 

 

Onderstaande regels worden sinds twee jaar door de Technische Commissie Tropen & Parkieten 

gehanteerd. Met ingang van heden zijn deze ook van toepassing op de TC Kleur- en Postuurkanaries 

en de TC Zang. 

NB (niet beoordeeld) en NG (niet gekeurd) 

Het blijkt dat het nog steeds onduidelijk is wanneer een vogel Niet Beoordeeld (NB) wordt en 

wanneer een vogel Niet Gekeurd (NG) wordt. En wanneer een vogel wel of niet geshowd mag blijven 

worden. Dit is mede te wijten aan een slechte communicatie vanuit de KMV naar de keurmeesters 

toe. Het heeft in Bijtijds gestaan, maar niet duidelijk genoeg. Vogels met een onherstelbaar gebrek 

worden als gevolg daarvan gehinderd in hun dagelijks welbevinden. Zo’n vogel hoort niet thuis op 

een vogelshow. Vogels die onderstaande onherstelbare gebreken vertonen worden niet beoordeeld 

(NB) en verwijderd van de show. 

VOGELS WORDEN NIET BEOORDEELD (NB) WANNEER:  

• Vogels die niet in conditie zijn of anderzijds de indruk wekken ziek te zijn.  

• Vogels die niet in staat zijn om natuurlijk gedrag te laten zien, zoals kunnen vliegen.  

• Vogels die onnatuurlijk gedrag vertonen, zoals bedelen naar voedsel door hand opfok. 

 • Vogels met beschadigde ogen, of vogels die aan een of beide ogen blind zijn.  

• Vogels die een volledige nagel missen (een afgebroken of geknipte nagel groeit weer aan en de    

vogel kan normaal gekeurd worden). 

• Vogels die een of meerdere teen/tenen missen.  

• Vogels die zulke lange nagels hebben dat ze daardoor aan het traliefront van de TT-kooi blijven 

hangen.  

• Vogels met een stijve of vergroeide teen of tenen die de vogel hinderen om op stok te komen dan 

wel te blijven.  

• Vergroeide snavel, waardoor het eten en drinken bemoeilijkt wordt. 

• Vergroeide vleugeldracht waardoor de vogel niet meer normaal kan vliegen.  

• Het zichtbaar op de vogel aanwezig zijn van luizen en/of mijten. 

 

VOGELS WORDEN NIET GEKEURD (NG) WANNEER:  

Ze niet in het vraagprogramma staan (bepaalde hybriden), of vanwege een keur technische fout, 

zoals bontvorming. In het verleden werd verenigingen geadviseerd om vogels met NG op de 

keurbrief van de wedstrijd te verwijderen. Dat is o.i. niet noodzakelijk. DEZE VOGELS WORDEN NIET 



GEKEURD, MAAR MOGEN WEL WORDEN GESHOWD. Het is dus niet nodig om NG-vogels van de show 

te verwijderen.  

NB dient van de show te worden verwijderd, NG wordt niet beoordeeld, maar 

mag wel op de stelling blijven staan 

 

                                                         

 



 

 

 

Met Sportgroet Sicco Veenstra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


