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T 0546 - 574 320

T 06 - 518 673 80

T 0546 - 575 419

T 0546 - 573 957

T 0546 - 574 028

T 0546 - 575 963

T 0546 - 381 500



50 jarige leden:  T. Kamphuis en F. Sanders

MEDEWERKERS:
Ringencommissie:  F. Sanders  0546-573957

Ereleden:   J. Maathuis en F. 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. Sanders  0546-573957

    t.n.v. Vogelvereniging Vogelvreugd   
   

    H. Nijsink   0546-575963

Contributies:    Vooruit te voldoen voor een heel jaar.
Seniorleden      € 35,-- per jaar.  
Jeugdleden t/m 16 jaar  € 15,-- per jaar. 
Verenigingsleden    € 25,-- per jaar. 
    contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso geïncasseerd.

    Rekeningnummer: NL56RABO035.48.53.759

Verenigingsinformatie
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  J. Wild    Wierden

  

  M. Wekamp   Beerzerveld

Ledenmutaties: Naam:    Plaats:

Afgemeld als lid: H. Altena     Rijssen 

  J.A.C. ter Haar   Almelo

Verhuisbericht: J. Sanderman    naar Hoge Hexel
  



  

    

   

Lezing na de eventuele korte ledenvergadering 

In de maanden mei en september

Regelen feestavond en locatie.

8 december  20.00 uur. bestuursvergadering    B. Koekkoek

Activiteitencommissie:

zaterdag 7 november   onderlinge TT    Blauw Zwart

9  maart  20.00 uur. regio vergadering    Westerhaar
17  maart  20.00 uur. bestuursvergadering   J. Beverdam
18 april  20.00 uur feestavond    ??   

11 april  14.00 uur paaseieren zoeken ??   ??                                     
? april   19.30 uur. districtsvergadering   Marienheem                               

16 juni   20.00 uur. bestuursvergadering   F.Sanders
20 juni   14.00 uur       ? &BBQ     activiteitencommissie

12 mei   20.00 uur. bestuursvergadering   G.Gierveld
19 mei   20.00 uur. activiteit    Duivenkeet

5 oktober  20.00 uur regio vergadering   Westerhaar

13 oktober  20.00 uur. bestuursvergadering   T. Kamerink
20 oktober  20.00 uur. ledenvergadering    Duivenkeet

5 november t/m 

25 augustus  20.00 uur.  bestuursvergadering   H.Nijsink       

? oktober  19.30 uur. districtsvergadering   Marienheem

     en inleveren inschrijfformulier tt                

8 september  20.00 uur. Activiteit    Duivenkeet
24 september  19.30 uur.   tafelkeuring    Garage Zwijnenberg

21 januari  20.00 uur bestuursvergadering   J. Maathuis
11 februari  20.00 uur. jaarvergadering   Duivenkeet

PLANNING VERGADERSCHEMA  en ACTIVITEITEN 2020

     Laatst bijgewerkt op 2-12-2019
 
Datum   Tijd  Soort vergadering   Waar

BBQ en activiteit

Agenda 2020
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Notulen vergadering 22-10-2019

Albert Evers is tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis.

2 NOTULEN VORIGE VERGADERING zie clubblad maart 2018

3 INGEKOMEN STUKKEN
• Uitnodigingen ontvangen van Regioverenigingen voor tt bezoek.
• Uitnodiging voor Regiovergadering 7 oktober
• Uitnodiging voor Districtsvergadering 8 oktober.
• Tt reglement en inschrijfformulieren Regio Vogelvreugd Westerhaar zijn aanwezig vanavond en tijdens  

onze show, inleveren formulieren voor zaterdag 16 november.
• Tt reglement en inschrijfformulieren District Twello zijn aanwezig vanavond en tijdens onze show,  

inleveren formulieren voor zondag 24 november.

Aanwezig waren 28 leden incl bestuursleden.

• Willem Kroeskop wil graag net als afgelopen jaar de zangvogels promoten, hij wil graag een tafeltje 
waarop hij de vogels zet. Afgesproken met de leden dat als er een individu zich bij ons aanmeld wij hem 
doorverwijzen naar een vereniging waar wel zang gevraagd word. Johan Beverdam geeft akkoord richting 
Willem.

De voorzitter is afwezig en Johan Beverdam opent de vergadering. 2e voorzitter Frits Sanders neemt het 
voorzitterschap niet op zich omdat hij net is geopereerd en de laatste bestuursvergadering gemist heeft.

Frits is geopereerd en heeft een nieuwe heup.

Afw mkg; .J. Maathuis, G. Meijerink, J. Brunsman, A. Evers en A. Ballast

1 OPENING

Geen opmerkingen.

                       

Notulen leden vergadering 22 oktober 2018

• Bewaking tijdens NK is duur nu graag door leden te organiseren besparing €4000,-

• Regiovergadering van 7 oktober, bestuurswisseling  (Wout Gritter gestopt) blijkt iedere keer een probleem 
als niemand zich aanmeld gaat het Regiobestuur afdelingen aanwijzen. 

• Ledental loopt snel terug dus komt er contributieverhoging.

4 MEDEDELINGEN;

• Districtsvergadering geweest JB en JM belangrijke punten;

• Almelo organiseert 2021 district tt.

• Bij digitaal inschrijven NK graag verzekerd bedrag in één keer aangeven en niet per vogel.

• Lochem optie 2026.

• Uitnodiging receptie en bezoek TT De Edelzanger  Sibculo zaterdag 2 november van 14.00 – 15.30 uur.   
Afvaardiging bestuur gaat hier heen.

• Alle stemmingen zijn aangenomen.

• Jeugdontmoetingsdag in 2020 gelijk met kleur kanariedag op zelfde locatie.in Nieuw Heeten.

• Financieel plaatje C.O.M. nog niet te zeggen i.v.m. btw buitenlandse inzenders en sponsoren.

• Tt bescheiden zijn uitgereikt. Gramsbergen stopt als afdeling.      

• Na de vergadering hebben zich spontaan 2 mensen aangemeld voor bestuur van afdeling Den Ham en 
Dalfsen.

• Attentie voorjaarsvergadering meenemen voor aftredende bestuurder.

• NK 2020 via button op site nbvv staat alles op wat er mee te maken heeft.

• Er zit een foutje in het tt reglement over de stellen.

• Ommen organiseert 2020 district tt.
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Notulen vergadering 22-10-2019

• Frits meld dat er door 36 inzenders 469 zijn ingeschreven en dat hij net voor zijn operatie alles heeft ingevoerd.

5 ACTIVITEITENCOMMISSIE;

• NK Zwolle dit jaar van 20 december tot 5 januari, vanaf volgend jaar weer een week later. Inschrijven t/m 10 
december. dit jaar nieuwe opzet met kermis en verkoopafdeling voor niet inzenders zie hiervoor link op de site 
van de bond.

• Denkt u eraan om zelf de uitslagen van de gespeelde tentoonstellingen door te geven aan Frits Sanders of Gerrit 
Gierveld als u mee wilt spelen voor de te winnen bokalen.

• Extra keurmeester voor tropen en kromsnavels dhr M. Slagter uit Roden 

• Met kooistickers ook plattegrond bijvoegen rijroute kantine.

• Uitnodigingen ontvangen van Regioverenigingen voor tt bezoek.

- Lezingen waren goed en aardig goed bezocht.

- Opbouw starten we op maandagavond.

- Er is nog wat twijfel over indeling zaal en er wordt genoemd eventueel tent ernaast.

- Opzet is zoveel mogelijk in het afgezette deel kantine en bekijken of we met de parkieten naar de  
kleedkamers gaan of naar de bestuurskamer.

- Rene Kromedijk wil graag met uitgifte de vogels als eerste ivm vergadering ERKV die avond. Er melden zich  
al meer leden die op tijd hun vogels willen. Uitgifte is om 16.00 uur mag dus geen probleem zijn.

- Jo Welmers vraagt hoe het zit met beveiliging tijdens tt? Is nog niks voor geregeld maar Jan Jansen gaat  
informeren naar detectie camera via telefoon.

7 INVULLEN TAKEN TT;

- Fietstocht was ook aardig animo voor.

· Stand van zaken op dit moment, Kantine Blauw Zwart besproken en samen met bestuur alles 
doorgenomen bij Blauw Zwart. 

- Theo Veldhuis bedankt iedereen voor de kaart die hij heeft ontvangen namens de verening.
- Hans Oude Breuil vraagt of de agenda is bijgewerkt op de NBvV site? Is geregeld.

- Eierzoeken dit jaar weer opgezet na 2 jaar niet maar dit was de laatste keer er waren maar 3 kinderen.

- Huub Spenkelink vraagt of de uitnodigingen ect niet via de mail digitaal verstuurd kunnen worden? Hij 
heeft een behoorlijke lijst en er komt altijd maar 1 iemand van zijn lijst op de vergadering ect? Afgesproken 
met leden dat volgend clubblad wij dit gaan aangeven en met de tt en voorjaarsvergadering een lijst komt 
te liggen waar iedereen zijn of haar mailadres op kan zetten. Voor degene die er bezwaar tegen hebben 
bezorgen wij uiteraard nog per brief op via de post.

6  PAUZE;

.8  RONDVRAAG;

- Jan Jansen geeft aan dat de jubilarissen nog niet in Onze Vogels hebben gestaan? JB zoekt dit uit.

- Catering in handen van Blauw Zwart, eten keurdag is geregeld via Tijhof Catering.

- 

- Er zijn 469 vogels ingeschreven door 36 leden.

- Frits heeft alle formulieren afgedrukt en maandagavond alles in enveloppen door Frits, Gerrit, Tom en   
Johan.

- Dhr Doornhegge geeft aan 40 jaar lid te zijn dit jaar van de bond. Feestavond 2020 huldiging.
Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar komst, er liggen nog inschrijfformulieren Regio en District en 
raambiljetten.

- Als er mensen zijn met ideeën die ook nog eens betaalbaar zijn voor de vereniging laat het weten, bijv. 
tochtje varen op de regge, museum bezoeken, bootcamp of wat anders.
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KLEURKANARIEDAG 4 oktober 2019

Zaterdag 4 oktober was het weer zover met de kanaries op pad naar Heeten voor ééndaagse keuring voor kleur -en 
postuurkanaries.

Tijdens deze avond mochten de leden één vogel meenemen die mee speelde voor het behalen van de te winnen taarten. De leden 
komen uit verschillende provincies, Drenthe, Friesland, Groningen, Gelderland, Overijssel en uit Duitsland.

Jos   mooiste mozaïek

Gerrit   mooiste pastel

De kleurkanaries werden door 2 keurmeesters gekeurd ( heel vaak stond er ook nog een 3e keurmeester bij)

bijbehorende taart en bij de rood vetstof mozaiëken was Johan Beverdam de winnaar.

deze jongvogel avond.

Vrijdagavond  11 oktober is het tentoonstellingsseizoen weer van start gegaan voor de leden van de 

Tom, Jos, Henk, Johan, Henk, Gerrit, Huub, Jan en Johan.

Henk   mooiste rode

In de verschillende kleurslagen werden door de leden vele 1e plaatsen bemachtigd door:

Nederlandse Speciaalclub Mozaiëkkanaries in Ommen.

Helaas is de wisselbeker dit jaar niet naar Wierden gegaan!

Bij de gele gepigmenteerde mozaiëken behaalde Jan Boertien de 1e plaats en de 

een kleine troostprijs!! Dit jaar deden 3 leden van Vogelvreugd mee aan 

De vogels werden door meerdere keurmeesters gekeurd en na de keuring werden ze besproken en werden de winnaars bekend 
gemaakt.

Jan   mooiste mogno

Tom   mooiste gele

Dit is altijd een gezellige dag waar veel leden van onze vereniging aanwezig zijn. 

Helaas voor Huub dit jaar geen taart maar er gingen er twee mee in de auto dus toch 

Al met al weer een gezellige dag!!!

De mooiste kanarie van de show is een witte geworden.

    Huub, Jan en Johan.
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Uitslagen O.V.O. C.O.M. Zwolle

Krantenartikel Onderlinge TT

 

G. Gierveld 3x goud 2x brons 1x zilver

 

De prijswinnaars zijn.

Op deze show zaten ruim 1100 kanaries.

H. Boertien 2 x goud 2x zilver 4 x brons
J. Boertien 6x goud 3x zilver

G. Rikkert. 1x goud 2x zilver
K. Eidhof 1x goud

Leden van vogelvreugd wierden behaalden weer uitstekende resultaten op de Internationale Ovo COM show in Zwolle dat 
gehouden werd op 25 en 26 Oktober. Dit is een show waar alleen  Kleur en Postuur kanaries gevraagd worden ze worden gekeurd 
door Keurmeesters uit binnen en Buitenland,

 
Jan boertien was de grote man op deze show 
hij werd algemeen kampioen bij de enkelingen
Met een agaat opaal geel mozaïek pop 

Er deden in totaal 5 leden van vogelvreugd Wierden mee en alle 5 zaten ze in hun klasse bij de prijswinnaars

 

Alles met elkaar de moeite waard om hier een mooie show van te maken in de kantine van Blauw Zwart waar nog genoeg zit ruimte 
over bleef en nog ruimte voor de tafelverloting

Tom Kamerink

Gerrit gierveld had de mooiste kleur melanine 

Bij de jeugd had Koen Eidhof de mooiste kanarie 
met een isabel geel schimmel 

De afgelopen jaren op meerdere locaties geweest maar helaas moesten wij die naar een jaar ook weer verlaten. Door het opzetten 
van de stellingen in de kantine en deels in de bestuurskamer was er net genoeg ruimte om alle 469 vogels die meededen aan de 
wedstrijd en de ruim 30 verkoopvogels te plaatsen. 

Afgelopen week  heeft de afdeling Wierden haar jaarlijkse onderlinge tentoonstelling gehouden in de kantine van 
Korfbalvereniging Blauw Zwart in Wierden. Wij mochten gebruik maken van hun accommodatie en dat was voor ons een grote zorg 
minder, mede doordat wij sinds het dichtgaan van het St. Jansgebouw moeilijk een geschikte accommodatie kunnen vinden. 

van maar liefst 95 punten.

met een isabel pastel wit recessief 

Door 36 inzenders zijn de 500 vogels ingebracht variërend van 250 kleurkanaries in verschillende kleuren en tekeningen, tropische 
vogels van zebravink tot een mooie serie rijstvogels, en een ruime collectie gouldamadines en nog ruim 115 kromsnavels 
onderverdeeld in, kleine grasparkiet, agaporniden, catharinaparkieten, valkparkieten, lorries en overige kromsnavels. 

 

van 91 punten.

van 94 punten.
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Maandagavond zijn wij gestart met opbouwen en dinsdagavond werden de vogels gebracht om die te laten keuren woensdag door 
de gecontracteerde keurmeesters. Alle punten verwerkt in een catalogus en deze werd uitgereikt tijdens de opening op 
donderdagavond. De show was geopend op vrijdag en op zaterdag. Rond 16.00 uur heeft de voorzitter de tentoonstelling 
afgesloten en werden de vogels uitgegeven waarna er gestart kon worden met opruimen stellingen en schoonmaken locatie. Rond 
19.00 uur was alles weer zoals wij maandag zijn gestart. Graag willen wij de korfbalvereniging bedanken met hun vrijwilligers voor 
het beschikbaar stellen van hun locatie en tevens willen wij de leden en vrijwilligers van Vogelvreugd bedanken voor hun inzet 
tijdens de tentoonstelling.

Kampioen jeugd stel kromsnavels    Naud Schuurman catharinaparkiet groen 180 punten

Kampioen jeugd kanaries     Lucas Born ag op geel mozaïek type 2 92 punten
Hieronder vallen de bijzondere prijswinnaars:

Kampioen jeugd kromsnavels     Naud Schuurman catharinaparkiet groen 92 punten

Alg kamp stammen kanaries     J. Boertien ag op geel mozaïek type 1 374 punten 
Alg kamp stel kanaries      H. Spenkelink geel mozaïek type 2 186 punten
Alg kamp enkeling kanaries    G. Rikkert geel schimmel 94 punten
Alg kamp stam tropen     J.A.C. ter Haar rijstvogel wit zwartoog 369 punten

Alg kamp stam kromsnavels    R. Krommendijk catharinaparkiet groen 370 punten

Alg kamp stel tropen      G. Schellevis gouldam oranjekop groen m 185 punten

Alg kamp enk kromsnavels                       R. Krommendijk catharinaparkiet groen 95 punten+ bondskruis

Alg kamp enkeling tropen     G. Schellevis gouldam roodkop groen  m 94 punten

Alg kamp stel kromsnavels     J.J.P. Jansen Lori van de blauwe bergen 187 punten

Vervolg krantenartikel
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   Klassement  454 G

   Bergparkiet  90 1

D.Fokkert  Oogringdwergparkiet 92 K

   Turquoise stel  184 K

Show te Schuttorf

Best of schow  Grijsvleugel EF 95 K

R. Krommendijk Grijsvleugel stel 183 Z

        

   Wildkl. stam  371 K

   Beste klassement 364

   Valkparkiet opaline 93 K

   Valkparkiet wilskl 91 B
   Valkparkiet stam 367 G

A.Evers   Roodstuit parkiet 90 1

   Aymaraparkiet 91 Z

   Catharina wildkl. 93 2

   Catharina turquoise 91 3

Gewestelijke OPC show Almelo

   Beste klassement 467

Catharina dag 2019

   Catharina turquoise 93 K

R. Krommendijk Catharina wildkl. 95 K

   Grijsvleugel EF 93 1
   Turquoise  93 2
Beste stam  Wildkl.   372 K

Landelijke PSC show Soest

   Kampioen 5 vogels 463

Beste of show   Wildkl.   95 K

   Algemeen kampioen 95

R. Krommendijk Cathrina wildkl. 95 K

Beste stel  Wildkl.   185 K

  

J.Boertien 3 x goud, 2 x zilver, 1 x brons.

A.Evers  1 x goud, 2 x zilver, 1 x brons.

J.Born  1 x zilver.

J.Brunsman 1 x goud, 1 x brons.
T.Dollen 1 x goud, 1 x brons.

D.Fokkert 7 x goud, 5 x zilver, 1 x brons.
G.Gierveld 3 x goud, 2 x zilver, 2 x brons.
J. ter Haar 1 x kamp, 1 x goud, 2 x brons.

Lukas Born 1 x kampioen.

K.Eidhof 1 x goud, 1 x brons.

J.Beverdam 2 x goud, 2 x zilver, 1 x brons.
H.Boertien 4 x goud, 4 x zilver.

Vogelvreugd Wierden
G.Altink 3 x goud, 2 x zilver, 1 x brons.

T.Kamerink 3 x zilver, 2 x brons.

J.P.P.Jansen 1 x kamp, 1 x goud, 1 x zilver.

G.Poortman 1 x zilver, 1 x brons.

J ter Haar 2 x goud.

H.Nijsink 2 x goud, 1 x zilver, 1 x brons.

G.Schellevis 1 x goud, 1 x zilver, 1 x brons.

F.Sanders 5 x goud, 3 x zilver, 1 x brons.

G.Rikkert 1 x brons.

K.Schuitemaker3 x goud, 2 x zilver, 1 x brons.

R.Woudenberg3 x goud, 5 x zilver.

Jan Jansen 2 x goud, 2 x zilver, 1 x brons.

 Mozaïek kanaries Ommen

D ten Voorde 2 x zilver.

J.Beverdam Rood mozaïek  1

H.Boertien 7 x goud, 1 x zilver.

G.Heuver 1 x zilver, 1 x brons.

J.Boertien gepigment, mozaïek 1

H.Spenkelink 1 x kamp, 1 x goud, 1 x zilver,

H.Nijsink 3 x goud.

G.Rikkert 1 x kamp, 2 x goud, 3 x zilver.

G.Schellevis 2 x kamp, 1 x zilver, 1 x brons.

N Schuurman  2 x kampioen.

R.Krommendijk2 x kamp, 1 x goud, 1 x zilver, 2 x brons.

  2 x brons.

G.Woolderink 1 x goud.

            

T.Kamerink 1 x goud, 2 x zilver, 1 x brons.

J.Welmers 3 x goud, 1 x zilver.

D.Fokkert 2 x goud, 2 x zilver.

J.Jansen 1 x zilver.

Nationale Vogelshow Lochem.

UITSLAGEN
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FOTO ondelinge TT 2019
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Sponsoren, leden en 
vrijwilligers bedankt 
voor de inzet het afgelopen 
jaar.

We wensen iedereen
een gezond en mooi 2020 toe!

Vogelvereniging Vogelvreugd Wierden
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F.Sanders  mooiste kleurgrasparkiet.

G.Gierveld 3 x goud,1 x zilver, 2 x brons.

F.Sanders 2 x 1, 1 x 2, 1 x 3.

H.Boertien 2 x goud, 2 x zilver, 4 x brons.

K.Eidhof 1 x goud.
G.Rikkert 1 x goud, 2 x zilver.

OVO Zwolle

J.Boertien 6 x goud, 3 x zilver.

E.V.K.V.   Vriezenveen
J.Ballast 1 x 1
J.Brunsman 1 x 2, 1 x 4.

UITSLAGEN (vervolg)

FOTO’S ondelinge TT 2019











Namens het bestuur en de
redactie een hele �jne
FEESTDAGEN GEWENST!

En een gezond en voorspoedig 2020
VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN CLUBBLAD NAJAAR 2019 


