
Notulen ledenbijeenkomst 22 Maart 2019 in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 12 Leden 

Afwezig m.k.g.  Jelle v/d Velde en Haye v/d Zwaag en Arie Swart 

Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder de 
heer Aldert Hiemstra onze spreker voor vanavond. 

Vaststellen agenda : Het agenda punt leden mutatie mist maar omdat er geen 
ledenmutaties zijn kunnen we dit punt overslaan. 

Notulen vorige vergadering: Deze worden vandaag niet voorgelezen ivm met tijdgebrek , ze 
worden wel goed gekeurd. 

Mededelingen bestuur: Yme  heeft voor de tt van volgend jaar 2 kanarie keurmeesters 
vastgelegd dit zijn W. Kuizinga en Johan Bruining , voor de overige vogels komt Cor van 
Elven. 

Verder geeft de voorzitter aan dat onze website geheel vernieuwd is en nu het bekijken 
waard  , we willen hem nog aanvullen met het kopje kwekers , hierop kan iedere kweker 
aangeven welke vogels hij kweekt de bedoeling is ook dat er een foto bijkomt. 

Ingekomen stukken: Er is een dvd gemaakt van de Friese kampioenschappen in Garijp door 
een hobbyist Piet Kooistra deze hebben we kosteloos ontvangen mooi om op een 
ledenbijeenkomst te tonen. 

 Er een uitnodiging gekomen van het districtsbestuur voor de vergadering van vrijdag 5 april. 

Op deze vergadering moet er gestemd worden over Sicco Veenstra als voorzitter de 
vergadering geeft aan dat hij mag blijven , en er wordt dus voorgestemd. 

Verder wordt er even stilgestaan bij de toekomstige Friese kampioenschappen en het werk 
en resultaten van de werkgroep , we moeten dit eerst even afwachten op 5 april zal daar wel 
meer bekend over worden. 

Er is een nieuwsbrief van de KMV gekomen. Hierin wordt het toekomstig keuren uitgelegd. 

Even in het kort  er mag nog steeds tot 95 punten worden gekeurd , De eenheidspunten bij 
stellen komen te vervallen, het kan voorkomen dat er meerdere vogels even veel punten 
hebben maar dat de ene goud de ander zilver en de volgende brons heeft , deze vogels 
worden dus door de keurmeester aangewezen , de keurmeester hoeft dan geen nieuw 
keurbriefje te schrijven , dit geldt ook voor de kampioenen op de grote show. Verder mogen 
vogels uit de stammen/stellen niet meer mee doen bij de enkelingen ( wij deden dit al niet) 

Verder is er nog een voorlichtingsbulletin  van de bond gekomen ieder heeft deze in de 
mailbox gehad en deze wordt verder niet behandeld. 

Lezing  Hiemstra: Hiemstra stelt zich eerst even voor hij is al 30 jaar praktijk bioloog is eerst 
voor hem zelf begonnen vooral in de kippen en de koeien daarna heeft hij zich ook bezig 



gehouden met duiven en vogels. Nu werkt hij voor verschillende bedrijven , waarbij de 
nadruk ligt op stankoverlast bij die bedrijven dit wordt uitgevoerd met bio bedden.   

De strekking van het verhaal van Hiemstra is beter voorkomen dan genezen , als je de vogels 
in een stabiele gezonde situatie hebt hoef je totaal geen medicijnen gebruiken. 

Voeding is daarom het belangrijkste weet wat je de vogels geeft .Hij geeft enkele 
voorbeelden geen trosgierst uit China gebruiken zit vol van bestrijdingsmiddelen altijd 
Franse gebruiken. Zo weinig mogelijk soja gebruiken en voer waar zo weinig 
bestrijdingsmiddelen(pesticiden) in zitten. Ook teveel ijzer in zaad geeft problemen vooral in 
de vruchtbaarheid. 

We moeten zorgen dat de vogels altijd in balans zijn het hele jaar door , de problemen 
komen wanneer er prestaties van de vogel worden gevraagd. Dit is de rui en broedtijd. 

Het zal nooit helemaal zo gaan als het moet daarom stelt Hiemstra voor om iedere dag 
Balance te gebruiken.( Gebruik is 1 dopje op de liter) In dit middel zitten bepaalde bacteriën 
die de toxinen in de darm flora aanpakken. Mochten de vogels op een bepaalde manier toch 
teveel toxinen in de ontlasting hebben dan kan de hoeveelheid tijdelijk verhoogd worden tot 
5x zoveel. Het is dus erg belangrijk dat de spijsvertering goed is dan zijn er 500 goede 
bacteriën aanwezig en deze pakken de toxines aan , mocht de spijsvertering niet goed gaan 
dan zijn er bijvoorbeeld maar 300 bacteriën aanwezig en dan zijn er teveel toxines waardoor 
de voeding niet opgenomen wordt en geen energie geeft aan de vogels maar direct in de 
ontlasting terecht komt.                                                       

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

Vervolg Hiemstra: Na de pauze onderzoekt Hiemstra de mee gebrachte monsters ontlasting 
van de vogels.( er zijn ongeveer 10 monsters meegenomen)Hij doet dit met behulp van een 
microscoop en een foto toestel deze worden op de beamer geprojecteerd. 

Over het algemeen kan gezegd worden dat de ontlasting goed is , toch zijn er grote 
verschillen dit wordt duidelijk in kaart gebracht met een goede uitleg van Hiemstra. 

Door het grote aantal vragen van de leden en de goede uitleg van Hiemstra hebben we 
samen een schitterende avond gehad. De voorzitter bedankt Hiemstra voor zijn goed verhaal 
en geeft hem een lekker slokje mee naar huis. 

Vraag en aanbod : Er wordt niets gevraagd of aangeboden. 

Rondvraag : Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting : De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en geeft aan dat de volgende 
vergadering op 26 april is op deze avond hebben we een lezing van de heer H. Lohmulder dit 
is een gouldamadine kweker maar hij gaat ook over andere vogels praten . 

 

 

 



 


