
 

Jaar en tentoonstellingsverslag 2022 van vogelvereniging “Zanglust “ 

 

We zijn het gelukkig al weer een beetje vergeten , maar we begonnen het jaar 2022 met nog 
steeds corona , daarom werd onze eerste bijeenkomst een maand verschoven naar 25 
februari. Dit was onze jaarlijkse feestavond met prijsuitreiking. 

De jaarrekeningen van 2020 en 2021 werden besproken (in 2020 geen bijeenkomst gehad 
ivm corona)alles werd goedgekeurd en de penningmeester werd decharge verleend. 

Verder worden de prijzen van de tentoonstelling uitgereikt altijd weer een mooi moment.  

De volgende bijeenkomst was op 25 maart op deze avond hadden we Henk Kamp uit Almelo 
een kanarie keurmeester uitgenodigd. Henk verteld eerst over het ontstaan van de kanarie 
en hoe de kweek tot stand is gekomen. Henk en ook enkele leden hadden vogels 
meegebracht en deze werden daarna besproken, al met al een zeer leerzame avond waaruit 
bleek dat het nog niet zo gemakkelijk is om een goede vogel te kweken. 

Op de bijeenkomst van 29 April hadden we Jacob Bijlsma uitgenodigd . Jacob is jaren 
boswachter geweest bij Staatsbosbeheer in het natuurgebied Houtwiel tussen Veenwouden 
en Broeksterwoude en is nu gepensioneerd. 

Hij verteld over de vogels , bloemen , vlinders ,libellen en insecten in dit gebied, vooral de 
laatste jaren gaat het aantal broedparen van de verschillende vogels snel achteruit. Het werd 
een zeer leerzame avond, waarvoor Jacob werd bedankt. 

Na de vakantie pakten wij onze activiteiten weer op en werd op 23 september de volgende 
ledenbijeenkomst gehouden , in deze eerste bijeenkomst na de vakantie worden altijd de 
kweekresultaten besproken. 

Ook dit jaar waren deze zeer wisselend , de ene kweker was erg tevreden terwijl het bij de 
andere niet best was. We kunnen wel de conclusie trekken dat er toch weer een grote 
verscheidenheid aan vogels is gekweekt en dit geeft goede hoop voor de tentoonstelling. 

Bijeenkomst 28 oktober deze avond staat geheel in het teken van onze tentoonstelling welke 
we weer in week 45 houden. 

Na inventarisatie blijken er 15 inzenders te zijn deze brengen ongeveer 100 kanaries en 125 
overige vogels , er wordt voor de kanaries een extra keurmeester gecontracteerd. 

De week wordt even helemaal doorgenomen , en het blijkt dat we op alle plekken voldoende 
mensen hebben . Zo zie je maar dat de leden van onze mooie club zich weer volop inzetten 
wat een goed wij gevoel geeft. 



De tentoonstelling was weer een groot succes al had de opkomst van publiek iets beter 
gekund. 

Woensdag 9 november werd er op gebouwd ,dit ging lekker vlot je ziet dat iedereen precies 
weet wat hij moet doen. S ’middags vanaf 15 uur werden de vogels ingebracht. 

Donderdag 10 november de dag van de keuring om 8.30 uur waren de 4 keurmeester de 
voordragers en het bestuur aanwezig en werd gestart met koffie en een broodje. Vanaf 9 uur 
werd er gekeurd en dit verliep erg goed s, middags werd  de warme hap gebruikt welke weer 
geweldig verzorgd was door Piet Plantinga. Rond 15 uur waren alle vogels gekeurd en 
mochten de keurmeesters vertrekken. 

De voordragers en bestuur konden daarna de vele stickers op de kooien plakken de 
catalogussen maken nog een hele klus. 

Om 19.00 uur was de opening en deze werd verricht door Sicco Veenstra district voorzitter 
van district Friesland. Hij reikte eerst nog 2 spelden uit aan Gabe v/d Zwaag en Dirk 
Vermeulen deze twee leden waren 50 jaar lid van de bond. 

Daarna kon iedereen de prijs winnaars bewonderen. 

Het bondskruis werd gewonnen door Yme Postma met een Geel Schimmel van 94 punten. 

Ook werd Yme Postma Stammen en Stellen kampioen met zijn gele kanaries. 

De mooiste troop was een blauwborst Gouldamadine van Imke Wagenmakers met 93 
punten. 

De mooiste wildzang vogel was een baardmannetje van Geert Visser met 92 punten. 

De mooiste postuurkanarie ging naar Roel de Boer met een Lizard van 92 punten. 

De derby prijs werd gewonnen door Yme Postma met een Geel Schimmel kanarie. 

De vijf beste vogels ging ook naar Yme Postma met 463 punten. 

Verder zijn alle leden wel in de prijzen gevallen in de verschillende groepen. 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 november waren we open voor publiek zoals ik eerder al aangaf 
viel de publieke belangstelling tegen. Jammer. 

Zaterdagmiddag om 14.00 uur werden de vogels weer uitgegeven en kon de zaal weer 
opgeruimd worden na de warme snack en wat drinken kon iedereen weer huiswaarts. En 
terug zien op een mooie tentoonstelling. 

Nu eerst maar even uitrusten en voorbereidingen treffen voor de kweek van volgend jaar. 

Wat hebben we toch een mooie hobby . 

Jan van der Wal 

 



  

 

 

 

 

 

 


