
 

 

   

 
Voorzitter Jan van der Wal toont één van zijn kanaries en één van de te winnen prijzen.  

Vogelshow vogelvereniging Zanglust in Noardburgum 
Op 11, 12 en 13 november houdt vogelvereniging ‘Zanglust’ de jaarlijkse vogelshow in 
dorpshuis De Balstien in Noardburgum. Dit jaar organiseert de vereniging de 
tentoonstelling samen met Speciaalclub Kleurkanarie Noord Nederland (SKNN). Er zijn 
meer dan driehonderd vogels te bezichtigen. 

Op de dag voor de vogelshow worden alle vogels door keurmeesters op een aantal 
kenmerken beoordeeld. De jury let onder andere op de bouw, vorm van de snavel en het 
kopje, de verentekening van de vogel en het patroon van de kleuren. Ook wordt er gekeken 
naar de conditie van de vogel. De keurmeesters zijn speciaal door de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers (NBvV) opgeleid.  

Grote verscheidenheid  
Op de show zijn Europese cultuurvogels, tropische vogels en kanaries te zien.“Wy hawwe 
fûgels yn sa’n tritich ferskillende klassen”, vertelt voorzitter Jan van der Wal van Zanglust. 
Met daglichtlampen komen de perfecte kleuren van de vogels uitstekend tot hun recht. De 
vogels zijn van leden van beide vogelclubs. 



100 kanaries 
Van der Wal heeft naast een aantal tropische vogels zoals gouldamadines en sijsjes, meer 
dan 100 kanaries in allerhande kleuren. Met zijn 24 mooiste kanaries staat hij op de 
vogelshow. Hij is “redelik optimistysk” over zijn kansen op prijzen. “Einliks elts jier haw ik wol 
in pear pryskes.”  

Kweken 
De getoonde vogels moeten zelf gekweekt zijn. De voorzitter kweekt al vele jaren kanaries. 
“Elts jier gean ik werom nei sa’n fjirtich fûgels. De moaiste fûgels helje ik derút en de rest 
giet nei in opkeaper. Mei de moaisten meitsjen ik yn febrewaris keppeltsjes dy’t ik byinoar 
set yn in briedkoai. Per keppeltsje komme der ûngefear fjouwer of fiif jongen.” 

Jongeren 
Van der Wal wil met de vogelshow ook jongeren enthousiasmeren voor de vogelhobby, want 
de vogelvereniging heeft last van vergrijzing. “In protte jongeren wolle net mear by in 
feriening. Der binne noch wol jongeren mei fûgels mar dy pleatse foto’s fan de fûgels op 
Facebook en Instagram en dy hawwe gjin nocht om eltse moanne byinoar te kommen op in 
klupjûn.” De voorzitter wijst erop dat lid zijn van een vogelclub wel voordelen biedt. “Jo 
wikselje ynformaasje út, krije in tiidskrift en as jo wat mei fûgels wolle, moatte jo se ringje. 
En dy ringen binne allinnich fia de fûgelklups as by de bûn sels te krijen.” Op de vogelshow 
zijn leden van vogelvereniging Zanglust aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook worden 
er verschillende vogels verkocht. 

Vogelliefhebbers en andere belangstellende zijn van harte welkom op donderdag 11 
november van 19.30 tot 21.30 uur, vrijdag 12 november van 9.00 tot 21.30 uur en zaterdag 
13 november van 9.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis, maar een coronatoegangsbewijs is 
wel verplicht.  


