
Notulen ledenbijeenkomst 26 April 2019 in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 16 Leden 

Afwezig m.k.g.  Haye v/d Zwaag , Jaap Heida , Tjalling Postma en Andre Westra. 

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

Ook heet hij  welkom ons nieuw jeugdlid Johan Duindam en zijn vader Arie Duindam wij zijn 
blij dat jullie er vanavond ook bij zijn. 

Verder wordt er even stil gestaan bij de ziekte van Andre Westra de vader van Wyger wij 
hopen dat hij snel weer wat opknapt. 

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: De voorzitter brengt verslag uit van de district vergadering op 5 april 
De Friese kampioenschappen worden dit jaar georganiseerd door de afdeling Leeuwarden in 
de kerstshow een week later dan normaal opening maandag 26 december. 

 In 2020 wordt het georganiseerd door de afdeling Ferwerd.  

Afdeling Bolsward heeft de districtsprijs 2019 gewonnen in Garijp met 93.0 punten, Lemmer 
was tweede( 92.9) en Noordbergum was derde met 92.8 punten een goed resultaat voor ons 
clubje. 

Sicco Veenstra wordt opnieuw verkozen tot district voorzitter. 

Ingekomen stukken: Brief van de Rabobank dat de afdeling  niet meer sponsort per bank 
maar dit wordt voortaan centraal geregeld via een sponsor site van de Rabobank ( Arie gaat 
hier verder mee aan de slag ) 

Voorlichtingsbulletin April: Hierbij wordt nogmaals het keursysteem uitgelegd , ook wordt 
uiteengezet dat de stemprocedure van afdeling voorstellen en kiezen van bestuurders  
wordt aangepast , dit wordt niet meer via de district vergadering geregeld . 

Verder staat er iets in over de NK 2020 in Zwolle deze wordt voortaan een week eerder 
gehouden. 

Voordracht Henk Lomulder :  

Henk stelt zich eerst even voor, hij geeft aan dat hij een passie voor verschillende dieren 
heeft ,  hij had graag boer willen worden maar omdat hij niet een vader had welke Boer was 
is hem dat nooit geworden , en is hij nu werkzaam bij Het waterschap in Drenthe. 



Henk kweekt al 25 jaar gouldamadines  en is dus een echte vogelman hij wil dit ook erg graag 
uitdragen zodat een ander er ook iets aan heeft. 

Verder is een grote hobby van Henk fotografie. 

Thema van deze avond is van ei tot tentoonstelling. 

Henk begint met het samenstellen voor de kweekkoppels waarbij hij aangeeft hoe belangrijk 
selectie is en waar je allemaal op moet letten .  

Het is belangrijk om gericht te kweken(kenmerken onderscheiden, Plus keer plus is geen plus 
en als ik eerst maar jongen heb). 

Ook geeft hij aan dat het zeer belangrijk is om tijdens de kweek alles goed bij te houden en 
op te schrijven : b.v. grote eieren, bevruchting eieren , grote van het legsel, het voeren van 
de ouderparen natte ontlasting jongen ( dit kan soms verholpen worden door 
gerantsoeneerd voederen). 

De groei is zeer belangrijk dit is vaak afhankelijk van:  de Ouders , Voeding , licht en 
temperatuur. Na 14 dagen kun je vaak al zien wat een mooie vogel wordt , met eventueel 
kleurringen kun je vogels in de vlucht volgen. 

Het is erg belangrijk dat vogels tijdens de rui rust krijgen , misschien moet je ze even iets 
minder aandacht geven. 

Na de rui is het belangrijk dat de mooie vogels op tijd apart gezet worden, zodat ze niet 
beschadigt kunnen worden ( vooral staartpennen) 

Tentoonstelling: de volgende zaken zijn belangrijk : voorbereiding , wat is mijn doel , waar 
moet ik op letten , wat is de standaard en wat wil ik laten zien. 

De volgende vogelkenmerken zijn hierbij belangrijk: formaat , model , houding , conditie en 
bevedering in bijzonder de staart ( bij ruwe staart deze even onder een warme kraan houden                                             

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

Vervolg voordracht: Henk eindigt zijn verhaal met 8 verschillende stellingen , waarbij even 
een leuk discussie op gang kwam. 

Om half elf maakt Henk een eind aan zijn verhaal , de voorzitter bedankt hem voor zijn 
goede verhaal wat hij met veel passie heeft gebracht, dit wordt bekrachtigt met een applaus 
van de leden. 

Vraag en aanbod : Er wordt niets gevraagd of aangeboden. 

Rondvraag : Er zijn geen vragen , wel vraagt Gerrit van Someren nog even het woord hij 
geeft aan dat dit zijn laatste vergadering is omdat hij in mei gaat verhuizen naar Deventer. 

Hij blijft nog dit jaar lid van onze vereniging en probeert mee te doen met onze show in 
november. 



Sluiting : De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en geeft aan dat dit de  laatste 
vergadering van het seizoen is hij wenst iedereen een goede zomer en een goed 
kweekseizoen toe. 

Wij zien elkaar pas 20 september weer op deze avond gaan we de kweekresultaten 
bespreken. 

 

 

 

 


