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DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 



50 jarige leden:  T. Kamphuis en F. W. P. Sanders

MEDEWERKERS:
Ringencommissie: 
Materiaal beheer:

 
 

F. P. W. Sanders 
Vacant 

 
 

Wilgenlaan 18  0546-573957

Ereleden:   J. Maathuis en F. W. P.  Sanders    

  

    

   

CONTACTPERSONEN:

 

Bij de bond ingeschreven onder verenigingsnummer W25 

Europese cultuurvogels  R. Woudenberg    0548-518309

    Bankrelaties "Vogelvreugd" 

Redactie en typewerk wordt verricht door J. Beverdam
REDACTIE VOGELVREUGD:

    H. Oude Breuil     0546-571975
Parkieten:   H. Oude Breuil     0546-571975

Kanaries :   G. Gierveld   0546-574028

 

DIVERSE MEDEDELINGEN:

Tropen   :   F. P. W. Sanders  0546-573957

    t.n.v. Vogelvereniging Vogelvreugd      

    H. Nijsink   0546-575963

Contributies:    Vooruit te voldoen voor een heel jaar.
Seniorleden      € 40,- per jaar.  
Jeugdleden t/m 16 jaar  € 20,- per jaar. 
Verenigingsleden    € 30,- per jaar. 
    contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso geïncasseerd.

    Rekeningnummer: NL56RABO035.48.53.759

Verenigingsinformatie clubblad verschijnt 3 x per jaar | Jaargang 48
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Deze uitgave wordt een aantal keren

per jaar uitgegeven. Om u optimaal te informeren

over de activiteiten van Vogelvereniging 

Vogelvreugd te Wierden. 

Bekijk ook eens onze totaal vernieuwde website

WWW.VOGELVREUGDWIERDEN.NL

INFO:

Deze uitgave is mede mogelijk

deze uitgave.

DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 

Met bijna 100 leden.

Uitgave, opmaak en design
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Voorzitter
J. Maathuis
Wierden
E: voorzitter@vogelvreugdwierden.nl
T 0546 - 574 320

Penningmeester
B. Koekkoek
Wierden
E: penningmeester@vogelvreugdwierden.nl
T 0546 - 575 419

Secretaris
J. Beverdam
Wierden
E: secretaris@vogelvreugdwierden.nl
T 06 - 518 673 80

Bestuurslid
G. Gierveld
Wierden
E: bestuurslid2@vogelvreugdwierden.nl
T 0546 - 574 028

Nieuwe leden                                      naam:                                                       Plaats
                                                                     H.J.W. Keunen                                          Daarle

J. Born                                                         WierdenBedankt als lid                                    
                                                                     H. Otten                                                      Rijssen
                                                                     J. Boertien                                                 Wierden
                                                                     H. Spenkelink                                           Wierden

Bestuurslid
T. Kamerink
Wierden
E: bestuurslid4@vogelvreugdwierden.nl
T 0546 - 381 500

Full Service reclame bureau
 logo en huisstijlontwerp•
 website en hosting•
 drukwerk•
 reclame materiaal•
belettering• 

 marketing en SEO•

LEDENMUTATIES
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VAN DE VOORZITTER

Ledenmutaties: Naam:      Plaats:

Nieuwe leden;  J. Boertien     Wierden
   D. Geertsema     Wierden
Bedankt als lid: F. Dijkstra     Wierden
   H.J. Homan     Nijverdal
Verhuisbericht; I van der Kolk      Almelo 

FOTO’S ONDERLINGE TT

          Keurmeesters T. Hijmensen, A. Paalman en H. Melenboer  Keurmeesters R. Oudeampsen en F. Harbers

             Genieten van een 
             heerlijk stamppot buffet
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MIDGETGOLF RESTAURANTBOWLING

Dorpsstraat 96, 7468 CN Enter
info@tukkers.com
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TUKKERS.COM



VERVOLG FOTO’S

 

SCHENK

            Toezichthouder Theo Kamphuis      Administratie

SPONSORS VAN PRIJZEN EN ATTENTIES 

Jumbo Wierden
Reclame Totaal Almelo
Teurlings
Te Morsche dierenspeciaalzaak Wierden
De Boerenwinkel Enter
Faunaland Wierden
Tijhof Catering Wierden
Obie Almelo      Voordragers vogels, compleet uitgeteld!     
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Dorpsstraat 72  |  7468 CM  Enter
info@brandputje.nl

Dorpsstraat 81  |  7468 CG  Enter
info@mirjambloemen.nl

Middenplein 17  |  7468 NA Enter
E: info@nhfc.nl
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Voordelige merkschoenen

BLOEMEN ENTER

Dorpsstraat 64  |  7468 CM  Enter
info@janschoenen.nl



Burgemeester van den Bergplein 1a
7642 GR  Wierden
T 0546 57 19 86

Automobielbedrijf
Eef Wessels

DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 

Nijverdalsestraat 76
7642 AG Wierden
Tel: 0546 578407
E-mail: info@cafehek.nl

Genieten van een kop koffie, glaasje wji n 

of een biertje met bitterballen? 

Dat kan!! Tevens kunt U bji  ons ook: 

darten, bijl arten of voetbal kji ken

.

KOM GAUW EEN KEER LANGS!

En proef echte Twentse gezelligheid



OPMERKELIJK

Nadat er eerder dit jaar rode ibissen waren gespot in de omgeving van Wierden.
Zijn er op 13 juli 3 kraanvogels neergestreken in Hoge Hexel.

We wachten met spanning af welke bijzondere 
vogel we volgend jaar mogen begroeten?



Bus weer blinkend 
schoon?

DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 

Holterstraatweg 26  |  Rijssen
info@kunstgrasrijssen.nl
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Uw leverancier voor kunstgras, pvc en laminaat.
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WWW.BISTROTBONE.NL

INFO@BISTROTBONE.NL Dorpsstraat 154
7468 CS  Enter



TAFELKEURING 22 September

Tafelkeuring 22 september bij Garage Zwijnenberg.
De heren Henk Kamp voor de kanaries en Pieter van der Hooven voor tropen, parkieten en overige vogels.
Een gezellige avond met een redelijke opkomst en een fraai aantal vogels die besproken 



UITSLAGEN tentoonstellingen

Uitslag O.V.O Zwolle
G. Gierveld 4x goud 2x zilver 2x brons
T. Kamerink 2x goud 2x zilver
D. Ten voorde 1x goud

G. Gierveld had de mooiste melanine kanarie met een satinet wit van 94 punten.

Uitslag Nationale TT Lochem
D. Fokkert 1x goud 1x zilver
J.H. Jansen 1x goud 3x zilver
R. Kamerink 1x goud 1x brons
T. Kamerink 3x goud 2x zilver
H. Nijsink 4 xgoud 2x zilver
F. Sanders 2x goud

Henk Nijsink werd algemeen kampioen stammen met een stam kanaries rood intensief van 374 punten.
Ook had Henk Nijsink de mooiste kanarie van de show met een rood schimmel van maar liefst 94 punten.

Tom Kamerink werd algemeen kampioen stellen met een stel kanaries geel intensief van 185 punten.
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Woning-, en projectstoffering
voordelig in kwaliteit

Kruissteenweg 2
7642 VV  WIERDEN

T 0546 572 041

INFO@MAXIMAVLOERENWIERDEN.NL
WWW.MAXIMAVLOERENWIERDEN.NL

MOZES

Mozes kledingreparatie
Tolgaarde 10, 7642 EZ Wierden

kledingreparatie

Daar waar service nog 
heel gewoon is! Welkom...

 T 0546 432 867



VOGELVREUGD
Meerjarenklassement afdelingen district Overijssel.

Afdeling      2018   2019   totaal

1    De Tuin�uiter O22   465 ( 2)   465 ( 2)   930
2   Ons Genoegen O24   465 ( 4)   465 ( 3)   930
3      Vogelvreugd W25   465 ( 3)   465 ( 1)   930
4    De Goudvink A15   465 ( 1)   462 ( 9)   927 
5      Lettele L19    464 ( 6)   463 ( 8)   927                      
6   Vogelkring St. en Omg.   461 (14)       464 (7)   925
7     Tubbergen T15    463 ( 8)   462 (11)  925 
8   De Vogelvriend D09   461 (12)  462 (10)  923
9    De Gekleurde Zanger T17  459 (15)  464 ( 5)   923
10  VDV De Gekleurde Zanger D01  461 (13)  460 (12)                921
11      De Gieteling D14   455 (18)  456 (15)  921
12  T.O. T08     369 (20)  465 ( 4)   834
13  Beckum 312    368 (22)  464 ( 6)   832
14  Florissant O27    463 ( 9)   363 (18)  826
15  Zang en Kleur N06   464 ( 5)   277 (19)  741
16  Rijssen 336    464 ( 7)   276 (30)  740
17 Intropika H67    455 (17)  272 (24)  727
18  Vogelvreugd V35   368 (21)  276 (21)  644
19  Ootmarsum    278 (26)  366 (17)  644
20  Witroka D11    276 (28)  273 (23)  549
21  De Volièrevriend Z07   362 (24)  184 (27)  546
22  De Oostvogel E28   279 (25)  185 (26)  464
23  Heetense Vogelvrienden  463 (10)     –   463
24  De Edelzanger S42   463 (11)     --   463
25  De Goudvink W40   91 (39)   369 (16)  460
26  De Gekleurde Zanger/CL Noorduyn  --   459 (13)  459
27  De Goudvink G04   458 (16)   --   458
28  De Vogelvriend H22   274 (30)  184 (28)  458
29  Hattem 320     --   458 (14   458
30  De Volièrevriend N37   451 (19)   --   451
31  Zang en Kleur G33   365 (23)  --   365
32  De Vogelvrienden O05   277   --   277
33  De Waterslager V17   185 (32)    92 (32)   277
34  Verspreid lid V99   184 (33)    93 (29)   277
35  Olst – Diepenveen OD1    92 (38)   185 (23)    277
36  Ons Genoegen 319        --   277 (20)  277
37  Vriezenveen 2    343   276 (29)   --   276
38  Zanglust R06    183 (35)   93 (30)   276
39  Kleur en Fleur H26   273 (31)   --   273
40  Vogellust G20    93 (37)    93 (31)   186
41  Vogelvreugd E19   184 (34)  --   184
42  De Edelzanger Z12    93 (36)   --   93
43  Bathmen B52     --    92 (33)       92
44  Vogevrienden H31     91 (40)    --   91
45  Losser 326    91 (41)   --   91
46  De Edelzanger S39    89 (42)   --   89



VOGELVREUGD

WIE KAN ER RINGEN BESTELLEN?
De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal ( voor 2022 geldt dus: NB 22), het 
kweeknummer en een volgnummer. De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling bestellen ; rechtstreekse contracten 
van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden kunnen de ringen schriftelijk bij het 
bondsbureau aanvragen.

WANNEER TE BESTELLEN?
Er zijn vier bestelrondes. Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk een week voor het a�open van de bestelronde uw opgave in zijn bezit heeft.
De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk. Ringen die opgevraagd worden voor de verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden als 
spoedbestelling berekend.

DE BESTELRONDES:
1e bestelronde:   Inleverdatum ringencommissie  uiterlijk 10 mei 2021
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 15 mei 2021     
       Uitleverdatum na 1 oktober 2021
2e bestelronde  Inleverdatum ringencommissie uiterlijk 25 september 2021 Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 1 oktober 2021
                                   Uitleverdatum na 15 december 2021 
3e bestelronde  Inleverdatum ringencommissie uiterlijk 25 januari 2022
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 31 januari 2022
       Uitleverdatum na 1 april 2022
4e bestelronde  Inleverdatum ringencommissie uiterlijk 20 maart 2022
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 30 maart 2022
       Uitleverdatum: zodra de ringen gereed zijn, uiterlijk 15 mei 2022
Bestelling na 1 april altijd  spoedbestelling

RINGEN BESTELLEN 2022

RINGENBESTELLING 2022



Nijverdalsestraat 54
7642 AE  Wierden
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VOGELVREUGD
GEKLEURDE RINGEN
Voor kweekseizoen 2022 worden oranje gekleurde ringen uitgeleverd. De ringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien.
Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid om geheel geanodiseerde ringen te bestellen. Deze ringen zijn zowel aan de buiten- als aan binnenkant 
voorzien van een kleurlaagje. Deze ringen worden aanbevolen voor de lichtgekleurde vogels.

SPOEDBESTELLING.
De kosten van de ring bij spoedbestelling bedragen de ringprijs + 1 euro per ring extra. Spoedbestellingen worden in principe binnen een week nadat 
opdracht is ontvangen, gefabriceerd en verzonden.

NIEUWE LEDEN.
Voor nieuwe leden die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geld eenmalig een 
voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Dit moet wel binnen 3 mnd na toetreding. Twijfelt U over de juiste maat van de benodigde ringen? Via 
de website van de bond kunt U gebruik maken van VOGELINDEX. U vindt hier de gegevens van alle vogels. 
De bestelformulieren voor de gewone ringen en voor de Europese cultuurvogels kunt U downloaden via de site van NBVV,of via de site 
www.vogelvreugdwierden.nl   Deze bestelformulieren heb je wel nodig voor het bestellen voor de ringen Voor verdere inlichting kijkt men naar de site van 
NBVV. Ook kan men bij moeilijkheden bellen met de ringencommissaris, 0546-573957.

Betaling ringenbestelling 
Bij het ringenbestellen is het bedoeling dat het verschuldigd bedrag gelijk en rechtstreeks aan de ringencommissaris betaald word. Dus niet via de rekening 
van de vereniging. Dit is veel te omslachtig en voor mij moeilijk te controleren of alles klopt en betaald is. Ik heb voor de ringen een aparte rekening, waar 
ik de �nanciële kant van de bestelling af kan werken. Let wel, zonder betaling worden er geen ringen besteld. Voor diegene, die de betaling per bank wil 
doen kan de rekeningnummer bij mij opvragen. Wel moet de ringenbestelformulier altijd ingevuld worden en bij mij ingeleverd worden.

Let op, gewijzigde prijzen van de ringen !!!

Gekleurde ringen    0,25
Volledige gekleurde ringen   0,40
Kunststof ringen     0,40
Gekleurde ringen voor beschermde vogels  0,35
Volledige gekl. ringen beschermde vogels  0,50
Aluminium ringen (groot)    1,00
Roestvrij stalen ringen    2,00
Spoedbestelling basisprijs ring plus  1,00
Niet leden: basisprijs ring plus   1,00
Administratie kosten leden   3,00
Administratie kosten niet leden en 
spoedbestelling     4,50

        De ringencommissaris



VOGELVREUGD
Wijziging ringenbestellingen

Een brief van de bond d.d. 29 november 2021

Geachte ringencommissaris,
Er gaat begin 2022 veel veranderen in de bestelling, productie en 
levering van onze ringen. Daarover informeerde het hoofd-bestuur 
zaterdag jl. de Bondsraad en overigens circuleerden er hier en daar 
al wat geruchten over dit onderwerp. Uiteraard gaan wij daar 
binnenkort via Onze Vogels over communiceren, maar gezien de 
decennialange intensieven en goede samenwerking tussen u en 
het bondsbureau ben ik van mening dat u nu e.e.a. openbaar is, de 
eerste hoort te zijn die hiervan op de hoogte gebracht wordt. Het 
zou binnen onze uitstekende relatie niet passend zijn binnen als u 
zonder het naadje van de kous zou weten via de tamtam over de 
veranderingen moet vernemen. Ik wil u graag tijdig en uitgebreid 
informeren. Daarom deze brief.
Wat gaat er veranderen?
Ten eerste zal het bondsbureau per 1 april (de datum vanaf 
wanneer de ringen voor 2023 besteld kunnen worden) stoppen 
met het zelf maken van de ringen. Onze eigen prooductie maakte 
de BNvV als vereniging uniek in de vogelwereld. Wij hebben daar 
inze eigen machinerie, middelen en personeel voor, dus we nemen 
met pijn in het hart afscheid van deze bijzondere situatie. Echter: 
machines zijn duur en moeten tegen enorme investeringen 
vervangen worden, het aantal bestelde ringen loopt langzaam 
maar gestaag terug (evenals het ledenaantal), alle bijkomende 
kosten stijgen, etc. Daarnaast verachten onze ''klanten'' steeds 
vaker service die wij met de huidige apparatuur niet kunnen 
leveren.
Om een lang verhaal kort te maken: om bedrijfseconomische- en 
moderniseringsredenen stoppen we als producent. Inmiddels 
hebben wij een bedrijf gevonden die dat voor ons gaat doen en 
wij hebben er na diverse testen en onderhandelingen alle 
vertrouwen in dat zij dit naar behoren kunnen en wij dat 
kwalitatief goede ringen kunnen blijven leveren.
Met ingang van genoemde datum leveren wij zowel voor gewone 
ringen als ringen voor beschermde soorten alleen nog volledig 
gekleurde ringen, RVS-ringen en zelden bestelde grote aluminium 
ringen. Het onderscheid tussen alleen aan de buitenkant 
gekleurde ringen en volledig geanodiseerde ringen vervalt dus. De 
sporadisch bestelde kunststof ringen komen te vervallen, dit mede 
omdat COM die niet langer toestaat op tentoonstellingen.

Ten tweede veranderen wij de bestelwijze.
Steeds vaker vragen leden ( en trouwens ook ringcommissarissen!) 
ons om meer bij de huidige tijd  passende wijze van bestellen. Men 
wil als kweker rechtstreeks bestellen, betalen en ringen gewoon 
thuis gestuurd krijgen – en dit laatste het liefst binnen een veel 
kortere tijd dan met de huidige bestelrondes het geval is. Die 
bestelrondes zijn er juist om binnen onze huidige beperkte 
mogelijkheden de bestelde ringen te kunnen maken. Dat is nu niet 
langer nodig, dus dit is hét moment om ook de bestelwijze te 
veranderen.
Vanaf de genoemde datum zal iedere individueel lid zelf kunnen 
inloggen, bestellen en betalen. 
U mag zelf gerust vergelijken met de gang van zaken in de 
gemiddelde webwinkel.

Ten derde wijzigen we daaropvolgend ook de a�evering van de 
ringen. De bestelde ringen worden dan ook naar het opgegeven 
adres verzonden en de besteller ontvangt een mail waarmee hij/zij 
de verzending kan volgen. Dit laatste omdat ( en daar vertel ik u 
niets nieuws mee ) de kwaliteit van verzending via de  ''gewone 
post'' steeds vaker te wensen overlaat en men ringen niet 
ontvangt. Vooral bij cultuurringen geeft dat regelmatig grote 
problemen. Dat gaan we middels ''Track & Trace'' oplossen.
Om reden van ons bekende internationale afspraken mogen wij 
voor 01 oktober bestelde ringen niet eerder dan op die datum 
a�everen, maat alle daarna bestelde ringen zullen binnen een 
maand ( de tijd die wij nodig hebben voor de verwerking, 
productie, administratie en verzending) naar de besteller 
verzonden worden. De bestelrondes zullen dus vervallen. Wel blijft 
de mogelijkheid om tussentijds spoedbestellingen te doen 
(daarvan bedraagt de verwerktijd maximaal 14 dagen).

Is dit nu het einde van de functie van de ringcommissaris binnen de 
vereniging?

Het antwoord hierop mag duidelijk zijn: NEE! Het is zeker niet zo 
dat u namens ons bedankt wordt voor bewezen diensten en we u 
daarmee het bos in sturen.
Zoals u en ik maar al te goed weten bestaat uw functie niet alleen 
uit het administratief verwerken en verdelen van huidige 
bestellingen vanuit uw vereniging. Dat zijn overigens de taken 
waarover wij vaak signalen krijgen dat u het gedoe daaromheen in 
de loop der jaren ook wel bezwaarlijk bent gaan vinden en welke 
wij dus nu gaan overnemen. Maar vaak hebben leden vragen over 
de ringen, ringmaat, hoe het zit met beschermde soorten en hoe 
eigenlijk de ring aan de vogel gaat. Daarnaast zullen oudere leden 
in het begin wellicht problemen krijgen met online bestellen, 
terwijl het toekomstige systeem in feite een vereenvoudigde versie 
is van het systeem waar u al jaren vertrouwd mee bent. De ring 
commissarissen zijn altijd een goede schakel geweest tussen ons 
en veel van de leden e dat moet zo blijven.
In mijn beleving verander de functie van ringcommissaris dus van 
een ''regelaar'' naar die van ervaren ''adviseur'' (of zo u wilt: een 
vraagbaak/helper) voor leden van een vereniging. Uw expertise is 
zeker nodig en kunt daarvoor altijd op ondersteuning vanuit het 
bondsbureau blijven rekenen!
Zoals eerder vermeld zullen wij vanaf januari nog uitgebreid over 
de veranderingen communiceren. In maart plaatsen wij een 
duidelijke handleiding voor de leden en uiteraard zal u die 
voorafgaand aan 
de publicatie al toesturen, zodat u voorbereid bent.

Ik hoop u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. 
En zoals dar voor al onze contacten geldt: u weet on te vinden in 
geval van vragen!

Met vriendelijke groet,

Hans van der Stroom
hoofd bondsbureau NBvV
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Algemeen kampioen enkeling 
kanaries bruinpastel rood mozaïk

type 2 met 93 punten 
J.J. Brunsman

Algemeen kampioen stammen
kanaries geel schimmel 

372 punten 
T. Kamerink

Algemeen kampioen stel 
kanaries Isabel pastel wit 

met  185 punten
G.J. Gierveld

Algemeen kampioen  
enkeling tropen binsenastrilde 

wildkleur  93 punten
F.P.W. Sanders 

Algemeen kampioen  
stel tropen diamantvink 
wildkleur   180 punten

T. Kamerink 

+ BONDSKRUIS
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T 0546 - 575 154

info@tijhofpartyservice.nl  | M 06 - 47 93 53 73

Hapjes, buffetten, koud en warm, BBQ, etc.

DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 

Dorpsstraat 91A
7468 CG  Enter

vishandel-dga@outlook.com



Algemeen kampioen stammen 
tropen bandvink oranjeband 

met 366 punten 
F.P.W. Sanders

Algemeen kampioen stel
kromsnavels turquoise

184 punten 
R.C. Krommendijk

Algemeen kampioen enkeling 
kromsnavel catharinaparkiet 

met  94 punten
R.C. Krommendijk

Algemeen kampioen  
stammen kromsnavels 

catharina groen  370 punten
R.C. Krommendijk

Foto prijswinnaars samen met jeugdlid Ruben Kamerink.



Sluizendijk 6
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kamerinklandbouwmachines.nl
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EN NOG VEEL MEER...

www.sterklangsdelijn.nl



HULDIGING

Huldiging leden tijdens opening Tentoonstelling:

Arnold Doornhegge, 41 jaar lid van de NBvV
Lid geworden bij de bond op 1 november 1980 en lid van 
Enterse Vogelvrienden.

Altijd actief lid tijdens opbouw, keuren en TT dagen Nationale 
Tentoonstelling bij de Krol in Enter.
Sinds 2009 lid geworden bij Vogelvreugd Wierden.

Jo Welmers, 66 jaar bondslid 

Lid geworden van de Nederlandse Bond op 1 januari 1955 lid 
geworden bij Ons Genoegen in Eefde Gelderland en op 1 
januari 1966 lid geworden bij Edelzang in Almelo waar Jo 
meer dan 50 jaar lid van is geweest. Helaas is Vogelvereniging 
Edelzang opgeheven en samen met Jos ter Haar zijn de heren 
lid geworden in 2012 van Vogelvreugd Wierden.

Jo is een actief lid die veel werk verzette tijdens de Bondsshow 
van de Algemene Bond in Zutphen. Met zijn prachtige vogels 
haalde hij op diverse shows vele prijzen met zijn kanaries 
waaronder 7 medailles tijdens de C.O.M. 1 x goud, 3 x zilver en 
4 x brons. Jo is ook Europees Kampioen geworden met zijn 
vogels in Breda. Tevens behaalde hij vele prijzen op de 
bondsshows, gewesten en districten.

Jo is een graag geziene man in de vogelwereld en een 
vraagbaak voor de kanarieliefhebbers, altijd rustig en neemt 
altijd de tijd voor een praatje.

Tegenwoordig kweekt Jo met tropische vogels maar blijft nog 
volop geïnteresseerd in de kanaries bij zijn vogelmaatjes.
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HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEWELDIG 2022 GEWENST!HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEWELDIG 2022 GEWENST!

VERENIGINGSKLASSEMENT

district Overijssel 

1. Wierden W25    met 465 punten 4 soorten. 
2. De Tuin�uiter Ommen O22  met 465 punten 3 soorten
3. Wijhe O24     met 465 punten 3 soorten  

Overzicht Wierden W25:
Turquoisine parkiet     94 punten
postuurkanarie Gloster Consort   93 punten
kleurkanarie Rood intensief    93 punten
kleurkanarie Geel schimmel    93 punten
troop Bandvink     93 punten
      
Overzicht De Tuin�uiter Ommen O22:
troop Borneobronzeman    93 punten
kleurkanarie Geel mozaïek T1   93 punten
kromsnavel Pennant Rosella wildkleur  93 punten
troop Herdermania     94 punten                                                                                             
L. kleurkanarie Bruinpastel mozaïek T2  95 punten
 J troop zilverbekopaal    92 punten
kleurkanarie Geel mozaïek T1   92 punten
troop Goudbuikje     92 punten
Eur. Cultuur Europese Groenling agaat m  92 punten
troop Magellaansijs wildkleur m   92 punten

Overzicht afdeling Wijhe O24:
kleurkanarie rood intensief met   93 punten
troop chinese dwergkwartel met   93 punten
kleurkanarie geel mozaïek type 1 
kromsnavel Grote Alexander parkiet  95 punten
troop geschilderde Astrilde    95 punten
Europese Cultuur Grote Putter   92 punten
kleurkanarie Zwart Kobalt rood schimmel  92 punten
kleurkanarie Isabel geel intensief   92 punten
troop Diamantvink     92 punten
kleurkanarie Rood isabel    91 punten
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Blauwkeel Salia’s met haast

In december had ik besloten om mijn koppeltje Oostelijke baardlijstergaaien te verkopen omdat ik in mei een lange 
reis zou maken naar Namibië en Botswana en niemand wilde opzadelen met de verzorging  van de vogels. Echter 
gooide het COVID-19 virus nogal wat roet in het eten… de vakantie ging dus niet door en een heel seizoen tegen 
een lege volière aankijken in natuurlijk ook niets. Begin maart kocht ik een mooi, jong koppeltje Japanse 
nachtegalen. In het verleden heb ik deze soort al eerder gehad en  met succes gefokt. In mijn ogen blijft de Japanse 
nachtegaal altijd een lust voor het oog en een leuke vogel voor in de volière.  Op 18 april kwamen er nog een 
koppeltje roulrouls en jungle bush kwartels bij voor op de grond. Toch bleef ik maar denken aan nog een koppeltje 
vogels erbij. Vele zullen deze gedachte wel herkennen… 

Eind April zag ik dat Davey van de Europese Cultuurvogel Shop uit Oss een koppeltje blauwkeel sialia's (Sialia 
mexicana) aanbood. Ik stuurde hem meteen een berichtje en hij belde mij gelijk terug om het een en ander toe te 
lichten en te bespreken. Davey gaf aan dat het een broedrijp koppeltje was en er piek�jn uitzag. Ik heb de gok, maar 
gewaagd en de volgende dag, op 2 mei, een ritje naar Oss gemaakt. Die avond ervoor heb ik in het archief van de 
Vogelexpresse meerdere artikelen opgezocht en heb mij wat meer ingelezen over deze soort. Tevens heb ik in de 
bestandsregistratie opgezocht wie van onze leden deze soort ook bezitten. Een van de leden heb ik een mailtje 
gestuurd en kreeg een mooi verslag via de mail. Via Whatsapp kreeg ik enkele foto's van het broedblok dat hij 
gebruikt voor zijn sialia's. Prachtig dat leden elkaar onderling zo goed en snel willen helpen!

Sialia's broeden in een nestblok en in de verslagen is te lezen dat men verschillende soorten gebruikt zoals 
berkenblokjes, parkietenblokken (verticaal) en agapornidenblokken (horizontaal).  Ik besloot om bij de Europese 
Cultuurvogel Shop ook gelijk 2 broedblokken mee te nemen, een verticale en een horizontale. Beide blokken heb ik 
meteen in de volière gehangen voordat ik de sialia's zou loslaten. Het horizontale blok kwam buiten te hangen en 
het verticale binnen. 



Blauwkeel Salia’s met haast

De sialia's heb ik binnen losgelaten aangezien ik daar ook voer. Binnen een kwartier zaten ze al buiten en nog geen 
kwartier later besloot het koppeltje al een kijkje te nemen in het broedblok dat buiten hangt! Ik wist niet wat ik zag! 
Dit zegt natuurlijk nog helemaal niets, maar ik was toch wel blij verrast. Voor de zekerheid ook maar meteen nog een 
bakje voer in de buiten volière gehangen, maar de vogels wisten al snel de weg naar binnen weer te vinden. gen 
voordat ik de sialia's zou loslaten. Het horizontale blok kwam buiten te hangen en het verticale binnen. 

De volgende ochtend zag ik de man met een sprietje cocosvezel in zijn snavel. Dit lag al in de volière voor de Japanse 
nachtegalen, maar zij lieten het tot dan toe links liggen. Op meerdere plekken in het gaas heb ik nog maar meer 
plukjes cocosvezel gedrukt. De pop begon al redelijk snel grote plukken cocosvezel door het gaas te trekken en 
vloog naar binnen. Beide vogels inspecteren  het broedblok dat binnen hangt aandachtig en ik heb dan ook maar 
snel mijn endoscopische cameraatje in het blok bevestigd. Dit cameraatje heb ik 2 jaar geleden bij Bol.com besteld 
en gebruikt boven het nest van mijn lijstergaaien. Dit werkte geweldig en ik kon via mijn IPhone mooi mee kijken 
hoe zij aan het broeden waren en de jongen grootbrachten. In de ochtend liggen er enkele sprietjes cocosvezel in 
het blok en de pop was fanatiek bezig met nestmateriaal verzamelen. Als ik aan het eind van de middag weer via de 
camera in het blok kijk ligt er inmiddels al een �inke laag en begint het zowaar al op  een nestje te lijken. 

In de dagen erop blijft de pop druk met bouwen. Het materiaal veranderd ook iets. Zo worden er bamboeblaadjes en 
wat veertjes het nest ingebracht.  Na 2 dagen is de pop al wat minder druk met bouwen en lijkt het of ze het wel 
goed vindt. De man jaagt soms naar binnen of roept haar juist naar binnen. Beide vogels zijn heel erg rustig en ik kan 
dan ook rustig in de tuin zitten en alles op een paar meter afstand aanschouwen. De dagen erna kijk ik 's ochtends 
meteen via mijn camera in het blok om te zien of er een ei is gelegd. Nog niets… De pop ziet er wel aardig “vol”  uit 
en ik kan mij niet voorstellen dat ze in de aankomende dagen geen ei zal leggen.  Op 10 mei (Moederdag) is het dan 
zo ver! Het eerste ei is gelegd! Acht dagen na aanschaf! Davey had dus gelijk… de vogels waren zeker broedrijp!

De volgende ochtend kijk ik rond 07:30 uur via de camera in het blok. Nog geen tweede ei. Rond 10:00 uur kan ik de 
verleiding niet weerstaan om nogmaals te kijken. En nu ligt er wel een tweede ei. Dit ging de hele week door tot er 
uiteindelijk 6 eieren waren gelegd! De pop was degene die ging broedden en ik merkte dat ze een stuk nerveuzer 
was dan daarvoor. 



Blauwkeel Salia’s met haast

Zodra ik de schuur in ging kwam ze van het nest. Gelukkig hoef ik slechts 2x per dag in de schuur te zijn. ' s Ochtends 
om de vogels te voeren en het licht aan te doen en in de avond om het licht uit te doen. Als ik het licht uit doe zorg ik 
dat de pop rustiger is en weer terug op het nest is. 

Woensdag 27 mei zie ik 's middags dat het eerste ei is uitgekomen. Op het cameraatje zit een dimmer waarmee ik 
een lampje mee kan aandoen zodat er goed is te zien wat er in het nestblok gebeurd. Tijdens het koken heb ik mijn 
telefoon naast me en kan zo meekijken. Ik zie de man het nestblok ingaan en het jong eruit trekken! Ik haast mij naar 
de volière en hij heeft hem nog in zijn snavel. Aangezien ik nogal nerveus voor de volière sta laat hij het jong snel los 
en deze valt op de grond. Gelukkig vind ik het jong snel en deze ziet er gelukkig niet beschadigd uit en het leeft nog. 
Ik doe het jong snel terug in het nestblok en doe het lampje maar uit… Ik laat de vogels maar even met rust en hou 
de man via mijn keukenraam in de gaten. 

Later die avond ben ik toch benieuwd of het jong er nog ligt en of er wellicht al meer jongen uit het ei zijn gekropen. 
Nummer 2 heeft zich ook uit de eischaal weten te werken en het eerste jong ligt er gelukkig ook nog. De ochtend 
erop zijn nummer 3 en 4 inmiddels ook uit het ei. Een van de jongen heeft een stukje eischaal op zijn kopje en ik zie 
via de camera dat de man dit van het jong aftrekt en uit het nestblok verwijdert. Ik maak mijzelf maar wijs dat hij dit 
bij het eerste jong ook deed, maar het jong nog aan het stukje eischaal bleef plakken… 

Ik zorg die ochtend dat er meteen een volle bak met buffalowormen en witte meelwormen staat. Ook heb ik een 
grote plastic bak met kleine huiskrekels in het nachthok gezet. Hierin een stok zodat de sialia's makkelijker de bak in 
kunnen. De man heeft dit meteen door en heeft de eerste krekels al snel te pakken. Via de camera zie ik dat beide 
ouders de jongen al proberen te voeren. 

Het zesde ei komt uiteindelijk op 29 mei uit. Wederom zie ik dat de man de eischaal op het kopje van het jong 
probeert te verwijderen, maar neemt het hele jong uit het nest. Uiteindelijk laat hij het vallen, maar 1 van mijn 
Japanse nachtegalen is helaas sneller dan ik… Hij laat het jong wel snel vallen, maar ik kan het jong niet meer vinden 
in de volière. Na zo'n 20 minuten zie ik dat de Japanse nachtegaal toch op de grond loopt te rommelen en ik zie het 
jong liggen. Helaas is het al dood… 

Ik heb nooit eerder meegemaakt dat de eischaal zo aan de jongen blijft plakken. Of ik heb het uiteraard nooit eerder 
gezien… Is het wellicht te droog in het nestblok? Ik heb geen idee en ben bang dat het gissen blijft. 

Op Tweede Pinksterdag zijn de eerste 2 jongen 5 dagen oud en omdat de man nogal lastig is besluit ik om de jongen 
maar te ringen zodat ik op mijn vrije dag alles beter in de gaten kan houden. Ik haal 4 mooie jongen uit het blok 
waarvan er 1 iets kleiner is. De ouders heb ik buiten opgesloten. 

Ik ring de jongen met 3,5mm. 10 minuten later liggen ze alle 4 weer veilig in het blok. Althans dat dacht ik… De 
ouders inspecteren de jongen meteen en al vrij snel komt de man inclusief jong in de snavel het nestblok uit. Hij laat 
deze gelukkig snel los en ik heb leg het jong weer snel in het nestblok. Kennelijk had ik het lampje van de camera 
aan laten staan en ik heb het idee dat de man hier niet van gediend is. De rest van de middag houd ik vogels in de 
gaten, maar gelukkig geen rare fratsen en ze gaan weer door met voeren. Waar het vijfde jong is gebleven is een 
raadsel, maar ik denk dat deze achter bleef in de groei en uiteindelijk door de ouders uit het nestblok is verwijderd. 



Blauwkeel Salia’s met haast

De volgende dag blijken bij alle jongen de ringen te zijn verdwenen. Helaas heb ik de ringen niet teruggevonden 
dus er gaan nieuwe ringen om. Bij het kleinste jong glijdt de ring er meteen weer af en die ring ik uiteindelijk de dag 
erop. De ouders voeren de jongen prima en ik heb een paar kokers huiskrekels maatje 7/8 besteld. Daarnaast een 
�inke portie wasmotlarven. Omdat wasmotlarven de reputatie hebben erg vet te zijn voer ik deze alleen 's ochtends 
en 's avonds een paar. Sinds enkele jaren heb ik ook een insectenlamp die ik 's avonds aan zet in de tuin. Hier vang ik 
verschillende soorten insecten, met name motten, mee en voer deze dan ook 's ochtends. De opbrengst verschilt 
uiteraard per dag, maar met name tijdens een warme periode zitten er aardig wat insecten in de val. De sialia's 
voeren deze ook graag aan de jongen. Maar ook de Japanse nachtegalen en roulrouls snoepen graag wat mee. 

Als de jongen 2 weken oud zijn zitten ze al aardig in de veren en lijkt het erop dat er al een duidelijk verschil is te zien 
tussen mannen en poppen. Blauwkeel sialia's zijn seksueel dimor�sch. Er is dus een verschil in uiterlijk tussen de 
mannen en poppen. Omdat ze nogal bewegelijk in het nestblok zijn is het lastig te zien wat de verdeling is. Nog een 
weekje geduld tot ze uitvliegen… 

Wat ook opvalt is dat de pop alweer druk bezig is met nestmateriaal! Ze sleept alweer druk nestmateriaal het 
nestblok in terwijl de jongen er nog inzitten. Uiteindelijk kist de pop een oude nestblok dat nog in de buiten volière 
hangt. Dit hangt achter een conifeer op max. een meter hoog.

Op 18 juni, 22 dagen na het uitkomen, vliegt het eerst jong uit. Op het eerste gezicht lijkt dit een popje. De andere 3 
jongen liggen nog lekker in het nestblok in de binnen volière. Uiteindelijk vliegen de andere 3 jongen een dag later 
uit. Wat opvalt is dat 1 van de jongen wat kleiner is en 1 van z'n pootjes niet goed kan gebruiken. Wellicht is dit het 
jong dat de vader uit het nest heeft getrokken? De jongen bedelen nog om voer en vliegen al aardig goed door de 
volière.

Op zaterdag 20 juni zie ik de oudervogels voor het eerst paren. De man ligt bijna op een zitstok en “zingt” er op los. 
Hij wappert snel met zijn vleugels en treedt uiteindelijk de pop vluchtig. Mooi om te zien! Een dag later zie ik via het 
cameraatje dat het eerste ei weer gelegd is. Het cameraatje heb ik snel omgezet naar het “nieuwe” nestblok. De 
dagen erop wordt er iedere dag weer netjes een ei gelegd. Op donderdag 25 juni zie ik dat de pop echt is gaan 
broeden. Er liggen dan 5 eitjes. De man voert de jongen nog goed door en op vrijdag de 26ste zie ik dat de jongen 
op de bodem van het nachthok insecten aan het vangen zijn die ik even daarvoor had gevoerd en gevangen met de 
insectenlamp. Tijdens warme dagen en nachten vang ik aardig wat insecten met de lamp.

Volgende de nageslagen literatuur komen de eieren na 12 tot 13 dagen uit. Volgens mijn berekening zou dat dan op 
7 juli zijn. Bij het eerste nest kwamen de eerste 2 jongen in de middag uit. Als ik de 7de thuis kom na mijn werk en de 
pop even uit het nestblok is kijk ik snel en liggen er 4 mooie jongen in het blok. Gelukkig had ik al voldoende 
meelwormen in huis en nog diepvries pinkies.  Op 11 juli zie ik dat de pop wat begint te jagen achter de jongen van 
het eerste nest. Om de rust weer terug te krijgen in de volière besluit ik om de jongen binnen op te sluiten. Binnen is 
de vlucht 180x70x200cm dus ze zitten er prima. 

Op 13 juli heb ik de 5 jongen in de avond geringd. De jongen groeien weer voorspoedig en het tweede nest vliegt 
uit op 28 juli. De pop zag er al wat rommelig uit en valt in de rui en de man volgt ook. Op het moment van schrijven 
zitten alle jongen nog bij de ouders en worden nog gevoerd.  Al met al mag ik in mijn handen knijpen met dit mooie 
succes en vooral snelle succes van deze soort!
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Hogeluchtsweg 18
7641 AE  Wierden
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Maandag, woensdag en donderdag:
18.30 tot 20.30 uur
Vrijdag: 14.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 16.00
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NOG MEER UITSLAGEN EN RESULTATEN

P.S.T.  Soest 
R Krommendijk kamp. Klassement 462 
Catharina parkiet groen 2 93 
Catharina parkiet turquoise mooiste mutant 92 
Catharina parkiet grijsgroen kl. Kampioen 92 
 
O.P.C. Almelo 
R Krommendijk kamp top klassement 467 
Kamp stam groen 374 
Kamp stel 186 
Zilver stel turquoise 184 
Kamp enkel gr vl. D groen 94 
Zilver enkel turquoise 93 
Brons enkel groen  93 
D. Fokkert  Kamp  klassement gr parkiet 457 
Turquoise parkiet K 92 
Valkparkiet stel K 182 
Valkparkiet opaline K 92 
Oogring parkiet K 91 
Kleurgrasparkiet groen K 366 
 
O.V.O. Zwolle 
G Gierveld 4x goud, 2x zilver, 2x brons 
T Kamerink 2x goud, 2x zilver. 
D ten Voorde 1x goud. 
G Gierveld mooiste melanine satinet wit 94 
 
Nationale Lochem 
D Fokkert 2x goud, 1x zilver. 
J Jansen 1x goud, 3x zilver. 
R Kamerink 1x goud, 1x brons. 
T Kamerink 3x goud, 2x zilver. 
H Nijsink 4x goud, 2x zilver. 
F Sanders 2x goud. 
H Nijsink Alg kamp kanarie stam 374 
Alg kamp kanarie enkel 94 
T Kamerink Alg kamp kanarie stel 185 
 
Schuttorf 
A Evers 1x 1 
F Sanders 1x 1 Klassensieger Exoten  
 
Vogelvreugd Wierden 
D ten Voorde 2x Z, 1x B. 
H Boertien 4x G, 2x B. 
R Kamerink 1x G,  

G Rikkert 2x G, 1x Z. 
T Kamerink 4x G, 7x Z, 2x B. 
J Beverdam 1x B. 
J Jansen 1x B. 
S Kazimier 1x G, 1x Z, 1x B. 
G Altink 4x G, 1x Z,1x B.  
R Woudenberg 1x G, 4x Z. 
J Brunsman 3 x G, 1x Z. 
G Gierveld 6x G, 3x Z, 1x B. 
K Eidhof 1x Z. 
Jan Jansen 2x G, 1x Z, 1x B. 
G Poortman 1x G, 1x Z, 1X B. 
F Sanders 3x G, 2x Z, 1x B. 
T Dollen 1x Z, 1x B. 
J Welmers 1x G, 1x Z. 
D Fokkert 5x G, 6x Z, 3x B. 
K Schuitemaker3x G, 2x Z,1x B. 
R Krommendijk 3x G, 2x Z,1x B. 
A Evers 2x G, 2x Z. 
T Kamphuis 1x G, 1x Z. 
 
Alg kamp kanarie enk  J Brunsman 
Alg kamp kanarie stel  G Gierveld 
Alg kamp kanarie stam  T Kamerink 
Alg kamp tropen enk  F Sanders 
Alg kamp tropen stel T Kamerink 
Alg kamp tropen stam  F Sanders 
Alg kamp parkiet enk  R Krommendijk 
Alg kamp parkiet stel R Krommendijk 
Alg kamp parkiet stam  R Krommendijk 
 
EVKV Vriezenveen. 
F Sanders 2x 1, 1x 3. 
A Evers 1x 1, 1x 2. 
 
Alg kamp tropen enk F Sanders 
Alg kamp tropen stam F Sanders 
Alg Kamp parkiet enk A Evers. 



DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 

Discus Rosman
Haarstraat 110, 7462 AT  Rijssen
rosman@discus.nl

Discus Goor
Spoorstraat 12, 7471 BW  Goor

T 0547 - 724 040
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Stationsstraat12a - 7641 BW Wierden
Pouls@toerkoop.nl

Als organisatie willen wij u de best mogelijke 
service en kwaliteit bieden. WIj streven naar 
een jaarlijkse bijscholing via ons interne 
opleidingsplan. Ook de kennis van de 
vakantiebestemmingen wordt via eigen 
studiereizen op hoog niveau gehouden.
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Uw leverancier van:

Hammerstraat 48-15
Koudijs General Trading B.V

8161 PH Epe
Tel: + 31 (0) 578-695533
info@koudijskleindiersport.nl

Koudijs Mix bevat vitamines, sporenelementen en aminozuren ideaal voor de kweek,
Koudijs Anti Coccidiose bij maag en darm problemen,

Koudijs Ornipar bij snot en luchtweg problemen,
Koudijs Vitamines,

Koudijs Rooktablet,
Koudijs Eucalyptus Reiniger zeer krachtig 500ml goed voor 10 á 12 liter oplossing,
Koudijs Kleurkanarie Rood,
Koudijs Luis Worm druppels,

Koudijs Zeewier,

Koudijs Wormstop zeer effectief ook bij parkieten en papegaaien,
Koudijs Nestkruiden,

K & K Forto Perfect, K & K Forto Briljant,K & K Anti Vampire, K & K Anti Pick,
K & K Forto TT verf, Klaus producten,DAC producten,
Ongedierte bestrijding.

Meranox,

Koudijs Garlic Allicin,

Bloedluis bestrijden doe je met de Koudijs InsectoSec!

Nu bij ons verkrijgbaar de enige echte
Kruidenelixer Jan Smit Beter in Balans





Geniet, 
lach

groei en straal.

Kies er niet eentje
maar doe het 

het komende jaar
allemaal!

DANK AAN EEN IEDER VOOR HET 
AFGELOPEN JAAR tot 2022!

Hele jne feestdagen
en een gelukkig en gezond 

2022



Technische groothandel

Hang- en sluitwerk

Machines en gereedschappen

Bevestigingsmiddelen

Toegangscontrolesystemen

Duco ventielatietechniek

Zonnepanelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen | werkkleding

Almelo
Apeldoorn
Doetinchem
Hengelo
Rijssen
Zwolle

Wierden

Barneveld

Soesterberg

van-buuren.com



VOGELHANDEL
VAN DE VELDE

Verdiplein 8
7333 DT Apeldoorn

Vogelhandel van de Velde is 
opgericht door Maikel van de Velde.

Bij Vogelhandel van de Velde kun
je zowel terecht voor prachtige 
vogels maar ook voor volières. 

Vogelhandel van de Velde is te vinden op marktplaats 
check hier ons actuele aanbod

of bel M 06 - 23 65 76 42

WWW.TENAXHOUTBEWERKING.NL

We leveren onder andere:
Tuinhuisjes  Blokhutten Tuinhout Schuttingen  Regentonnen| | |  | 
Douglas veranda’s en overkappingen


