
 

Notulen ledenbijeenkomst 21 Februari 2020  in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 13 Leden 

Afwezig m.k.g.  Jelle v/d Velde , Haye v/d Zwaag ,Jurjen Nijboer, Sipke de Jong en Theo Kijzer 

Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder Jan 
Nuninga een nieuw lid uit Leeuwarden, ook geeft hij aan dat we blij zijn dat Geert Visser er 
weer bij is. Ook heet hij natuurlijk welkom onze spreker van vanavond Johan Zwart. 

Vaststellen agenda : De agenda wordt behandelt zoals aangegeven. 

Notulen vorige vergadering: Er wordt aangegeven dat er een klein foutje in zit als reserve 
kas commissie lid geeft Piet Plantinga zich op en niet zoals vermeld Simon Cuperus de 
secretaris corrigeert dit. 

Mededelingen bestuur: De voorzitter vraagt of er belangstelling is voor een reisje naar bv 
Avifauna in Alphen aan de rijn op een zaterdag , er is voldoende draagvlak voor dit idee het 
bestuur gaat dit verder uitwerken en komt met enkele verschillende data. Harrie maakt nog 
de opmerking of het misschien een idee is om ook leden van zuster verenigingen te vragen 
zodat we iets meer deelnemers hebben. Dit vinden we een goed idee wordt vervolgt. 

Verder vraagt de voorzitter of er belangstelling is om de kwekers van onze vereniging op de 
website te zetten, het is de bedoeling om naam met foto van de vogels zonder contact adres 
en telefoonnummer te plaatsen , om contact te leggen kan men zich tot het bestuur 
wenden. De secretaris meldt hier aansluitend nog op dat het blokje sponsoren is aangepast 
Door op de naam te klikken komt men op de site of facebook pagina. 

Ingekomen stukken: Er is een beleidsplan van het district bestuur gekomen dit zal het 
bestuur op de volgende bestuursvergadering behandelen en komen we op terug. 

Voorlichtingsbulletin Februari hierin staat alles over het nieuwe vraagprogramma en een 
evaluatie over de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle. 

Kom in de kooi: De voorzitter verteld nog even wat de bedoeling is . 

En nodigt de leden uit om zaterdag morgen 14 maart bij hem te komen graag wel even 
aanmelden per mail of telefoonnummer. 

Er zijn verschillende leden welke hun kooi beschikbaar stellen het bestuur komt hier de 
volgende keer op terug. 

Ledenmutatie: Er zijn geen leden mutaties. 



Lezing Johan Zwart: Johan verteld een verhaal van kweek tot tentoonstelling. 

Hij geeft hierbij verschillende tips : lees bijvoorbeeld goed het keurbriefje kijk niet alleen 
naar de punten zelf maakt hij minimaal 3 opmerkingen. Opmerkingen welke gemaakt 
kunnen worden: te klein en  kleur niet goed. Mocht een vogel te klein zijn , zorg dan dat hij 
gepaard wordt met een grotere vogel.( wat de ene te weinig heeft moet de andere extra 
hebben) erg goed selecteren dus. Herken je vogels een goed hulpmiddel kan kleur ringen 
zijn. Oorzaak van onbevruchte eieren kan zijn: vogels passen niet bij elkaar wij willen soms 
alles bepalen maar de vogels zoeken hun eigen partner dit gebeurd toch in de natuur ook. 
Erfelijkheid is ook belangrijk Ouder paren met veel jongen en goed voeren aanhouden. En 
met weinig jongen en slecht voeren weg doen ook al zijn ze erg mooi. 

Jonge vogels kun je het beste voordat ze in de vlucht worden gezet , eerst 1 tot 2 weken in 
een tentoonstelling kooi plaatsen met katten grit erin dan blijven ze beter op stok. Ze 
wennen  direct aan de kooi en  zijn later met de tentoonstelling veel rustiger. Denk altijd om 
de juiste stok dikte , dan zit de vogel beter in de kooi. Martin maakt nog de opmerking dat hij 
zijn jonge vogels direct badwater geeft daar worden ze ook veel rustiger van. Goede tip. 

Op kooien van vogels is erg belangrijk 4 tot 6 weken en als tip wordt nog aangegeven om er 
een Japanse meeuw bij te zetten dit is een rustige vogel dat gedrag nemen de andere vogels 
over.  Laatste dagen voor de TT vogels goed sproeien met heet water in bloemenspuit op 
halve meter afstand, eventueel magnesium poeder gebruiken. de vogel poetst hem zelf op. 

Daarna worden de vogels welke mee genomen zijn besproken  

Rijstvogels van Arie vogel moet een donkere buik hebben , en een bandje om de wangvlek. 

Grote Goudvink van Martin vogel moet niet kleiner erg mooi van kleur Martin gebruikt 
lijsterbes teunisbloem zaad en wortel voor de kleur en geen kleurstof. Zet op deze vogel een 
iets grotere pop , De pop bepaald in bijna alle gevallen het formaat. 

Sijzen van Fokke  Deze vogels mogen ook iets groter verder zijn het erg rustige vogels. 

Mutant Agaat/Bruin deze zouden in de natuur niet levensvatbaar zijn, wij kweken ze weer 
terug en dan gaat het wel goed.                                  

Pauze: Even de gelegenheid om met elkaar te praten over verschillende zaken. 

Vervolg Lezing: Er wordt nog een prachtige presentatie van Australische prachtvinken 
gegeven. Onder andere de volgende vogels worden besproken aan de hand van prachtige 
foto’s.  Zebravinken , Spitsstaartamadines , gordelgasvinken , binneastrilde , ceresamadine 
gouldamadines , diamantvink , dorpelastrilde, maskeramadine en witborst rietvink. 

De avond vliegt voorbij en het is al iets later dan we gewend zijn dat de voorzitter er een 
punt achter zet. 

Hij bedankt Johan voor zijn mooie verhaal  Johan geeft aan dat hij ook een erg leuke avond 
heeft gehad , het voelt hier altijd goed in Noordbergum.   



Vraag en aanbod :  Er wordt nog gevraagd door Jaap Heida en Martin of iemand nog Sijzen 
pop te koop hebben , dit is niet het geval. 

Rondvraag :  Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting   De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en geeft aan dat de volgende 
vergadering op 27 maart is , we gaan dan de foto’s bekijken van de tentoonstelling. 

 

 

 

 


