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45,-

Fritsbokaal en Verenigingsbeker
Let op behaalde resultaten zelf doorgeven aan 
Frits Sanders en 
Gerrit Gierveld.

20,-
35,-

06-20605989



Met ruim 80 leden.

4

2

5,-



H. Baan        
A. Van der Weide        
J.F. Born     
R. van de Willige    
Loes van de Willige    (jeugdlid)

Rijssen
Wierden
Wierden
Enter
Enter

plaats:

06 206 059 89





Beste leden van “Vogelvreugd”

Het jaar loopt weer teneinde en Kerstmis staat bij het schrijven van dit woordje, voor de deur. De kerstbomen 
staan in de huizen en straten worden meer en meer verlicht. Sportief gezien had Vogelvreugd een goed jaar. 
Doordat we minder beperkt werden door coronamaatregelen kon de onderlinge tentoonstelling in november 
weer doorgaan. Het was een succesvolle tentoonstelling. Er werden ruim 400 vogels ingezonden, die zoals 
gebruikelijk van een goede kwaliteit waren. We waren te gast bij de kantine van korfbalverenging Blauw Zwart, die 
we voor de gelegenheid mooi konden inrichten. 

De tentoonstelling werd goed bezocht en was gezellig, mooi om elkaar op deze manier weer te kunnen 
ontmoeten. De tentoonstelling was niet mogelijk geweest als er geen vrijwilligers waren die hebben geholpen 
met het opzetten van de show en het verzorgen van hand- en spandiensten. Zonder al deze vrijwilligers en de 
medewerking van Blauw Zwart zou onze onderlinge show ondenkbaar zijn.

Eind november organiseerde ERKV Rijssen de Regioshow. Veel leden van onze vereniging behaalden hier 
prachtige prijzen. 
Hierdoor behaalde Vogelvreugd de eerste plaats in het verenigingsklassement, dat was een mooie opsteker. 

Deze maand wordt de Districtshow van Overijssel georganiseerd, ook daar zal Vogelvreugd met een aantal 
inzenders vertegenwoordigd zijn. In het nieuwe jaar volgen dan nog de Bondshow en als afsluiting van het 
seizoen de Wereldshow in Napels. Ik wens hierbij alle deelnemers van de genoemde shows heel veel succes.

Rest mij jullie nog hele �jne feestdagen te wensen en in 2023 weer een sportief vogeljaar.
Tot ziens in het nieuwe jaar

Namens de voorzitter
M. schuurman

Van de voorzitter



















De vogels op deze tentoonstelling zijn vakkundig gekeurd door de volgende keurmeesters.

1. H.H.J.S. van der Kolk  kleur en postuur kanaries  
2. G.J. van Duuren   kleur en postuur kanaries
3. Robin van Maanen  aspirant keurmeester
4. R. Oudenampsen  kleur kanaries
5. A. Aalbers    tropen en Europese cultuurvogels
6. J.W. van Seeters  kromsnavels
 

Lijst met gebruikte afkortingen:
ABS  absent, niet ingezonden 
NG  niet gekeurd
EK  eigen kweek
Kamp  kampioen
BK  bondskruis
BM  bondsmedaille
Stam  vier gelijke vogels
Stel  twee gelijke vogels
J  jeugd

De Tentoonstelling

Datum  Tijd  Soort vergadering  Waar

24 januari 20.00 uur bestuursvergadering  J. Beverdam
21 februari 20.00 uur. jaarvergadering  Ontmoetingscentrum
13 maart 20.00 uur. regio vergadering   Westerhaar
14 maart 20.00 uur. bestuursvergadering  M. Schuurman
18 april 19.30 uur. districtsvergadering  Marienheem     
21 april 20.00 uur feestavond   Ontmoetingscentrum                                                     
9 mei  20.00 uur. bestuursvergadering  T. Kamerink
23 mei  20.00 uur. Activiteit   ??
13 juni  20.00 uur. bestuursvergadering  G. Gierveld
24 juni  14.00 uur       activiteit/bbq   activiteitencom
29 augustus 20.00 uur.  bestuursvergadering  B. Koekkoek       
12 september 20.00 uur. Activiteit/ ledenvergadering Ontmoetingscentrum
21 september 19.30 uur .   tafelkeuring   Garage Zwijnenberg 
3 oktober 20.00 uur. bestuursvergadering  J. Beverda
9 oktober 20.00 uur regio vergadering  Westerhaar
10 oktober 19.30 uur. districtsvergadering  Marienheem
17 oktober 20.00 uur. ledenvergadering   Ontmoetingscentrum
9 november t/m zaterdag 11 november onderlinge TT Blauw Zwart
12 december 20.00 uur. bestuursvergadering   M. Schuurman

PLANNING 
VERGADER
SCHEMA 

2023

Let op alle 
data zijn onder
voorbehoud...

     



BRILVOGELS

Brilvogels komen voor in Afrika en Azië meer dan 250 
soorten in 14 families waarvan de 2 bekendsten van de 
subfamilies Zosterops en Lophozosterops.
Brilvogels uit deze subfamilies hebben een of meer 
kransen van witte veertjes om de ogen, vandaar hun 
naam brilvogels of in het Engels white-eye. Verder zijn 
ze overwegend groen met geel. De mannetjes zijn wat  
intenser van kleur maar toch blijft het vaak moeilijk om 
aan een juist stel te komen. (Geslachtsbepaling via 
DNA kan dat oplossen) Een uitzondering is de 
roodflank brilvogel die een roodbruine flank heeft. Ook 
is er een subfamile op Borneo met zwarte oogringen. 
Het zijn grappige en levendige vogels die je moet 
houden in een goed beplante volière en het liefst als 
een groepje. Vroeger kosten ze rond  25 gulden per stel 
maar tegenwoordig toch wel 150 euro of meer. Als het 
gaat vriezen moeten ze naar binnen.
De voeding bestaat uit een goed ijzerarm 
universeelvoer, wat eivoer, fruit en af en toe wat levend 
voer als buffalowormen en fruitvliegjes. Universeelvoer 
kun je wat rijker en beter maken met bv. bessen, als 
vlierbessen, lijsterbessen en geweekte rozijnen, 
daarnaast mengen met wat sojakaas (tofoe) maakt er 
een prima zachtvoer van.
Zelf ben ik een voorstander om ook 2 maal in de week 
honingdrank te geven. Ze maken een prachtig halfopen 
nestje waar alleen het kopje bovenuit steekt.
Ze leggen 3 tot 5 eitjes die 11 dagen bebroed worden. 
Ik schrijf nu wel zo makkelijk over nest eieren en 
dergelijk. Maar zo makkelijk gaat het echt niet.
Zachtvoer, fruit en honingdrank zorgt voor dunne 
ontlasting zodat je vaak en goed schoon moet kunnen 
maken waarbij een juiste bodembedekking 
noodzakelijk is. Denk aan kattenbakkorrels, nog beter 
papier dat je elke dag kunt verversen. Vogels die fruit 
eten lopen eerder de kans om schimmelinfectie te 
krijgen maar met bv. iets molkosan door het drinkwater 
en een paar druppels propolis door de honingdrank los 
je dat probleem wel op. Dus met wat meer verzorging 
en een wat hogere prijs zijn dit denk ik geen vogels 
voor een beginnende liefhebber. 

Het kweken met de Zosterops palpebrosus
De naam Zosterops palpebrosus heb ik zelf niet 
verzonnen het is de Latijnse naam voor Indische 
brilvogel of Gangesbrilvogel, waarbij Zosterops staat 
voor brilvogel. Het is een zangvogel ofschoon de zang 
van dit vogeltje niet luid is.
De Gangesbrilvogel is zo'n 10-12 cm groot, boven op 
het rugdek is de vogel felgroen, de hals is geel en de 
buik is grijswit. De kleur bij deze vogel kan variëren, 
dit kan komen doordat de vogels jong zijn maar ook 
door het verstrekte voedselaanbod. De soort komt voor 
in vele Aziatische landen zoals China, Thailand, 
Afghanistan, India, Sri Lanka, Nepal, Maleisië en 
Indonesië. 

Ze komen daar in grote zwermen voor en kunnen veel 
schade aanrichten aan vruchten omdat zij door de schil of 
velletje van het fruit heen prikken en het sap of 
vruchtvlees opzuigen.. Van elke vrucht wordt een beetje 
opgegeten en daardoor ontstaat de grote schade. Bij mij 
overwinteren zij in een geïsoleerd nachthok omdat ze 
slecht tegen de strenge vorst kunnen. Brilvogels zijn 
prima volièrevogels en kunnen gemakkelijk met andere 
kleinere vogels samen gehouden worden . Ze zijn wel 
ontzettend beweeglijk en erg vriendelijk. De gehele dag 
zijn ze op jacht naar insecten en zijn in het vangen 
daarvan bijzonder bedreven. Ze houden door een zacht 
geroep onderling contact Het voedsel van de 
Gangesbrilvogel bestaat bij mij uit een goed ijzerarm 
universeelvoer, bloemhoning, fruit zoals bessen, appel en 
witte druiven en levend voer te weten buffalowormen en 
ook diepvriespinkies en diepvriesbuffelowormen.
Bij voorkeur geen sinaasappel omdat daar teveel ijzer in 
zit en ook de onverteerbare velletjes zijn niet goed voor 
de vogels.Om de groene kleur mooi te krijgen en te 
houden gebruik ik spirulina door de honing en het 
universeelvoer. De Gangesbrilvogel is al drie jaar in mijn 
vogelbestand opgenomen maar ondernamen geen actie 
om tot voortplanting over te gaan. Het verschil tussen 
man en pop is slecht te zien en omdat mijn zwager hier 
ook problemen mee had heeft hij bij een aantal jonge 
vogels geslachtsbepaling via DNA laten doen en daarna 
wist hij dat er zeker wat poppen en mannen waren. 
Aangezien dat hij meer poppen dan mannen bezat heb ik 
begin maart de vogel welke bij mij niet zong geruild voor 
een zekere pop. De man toonde wel interesse in de pop 
maar het duurde toch tot eind mei dat ze samen te zien 
waren. Mijn volière heb ik ingericht met een conifeer en 
wat riet, maar in het overdekte gedeelte groeit niets dus 
dat is voorzien van struiken van plastic.
Door mij werden wat bakjes van gaas gemaakt en 
opgehangen tussen al dat plastic groen. Op de grond wat 
nestmateriaal gegooid wat voornamelijk bestond uit wit 
sisaltouw, katoen, mos en spinnenwebben. De man begon 
op 5 juni met vooral het witte nestmateriaal te slepen.
Het nestje werd gemaakt in het voorgevormde gazen 
bakje en was diep komvormig met een doorsnede van 5 
cm. Als het mannetje aan het bouwen was liet hij 
regelmatig d.m.v. trillende vleugels weten aan het popje 
waar er gebouwd werd. Later begon het popje ook mee te 
bouwen en op 16 juni lag plotseling een ei in het nestje. 
Het eitje was wit van kleur Ze zaten wel in de buurt van 
het nestje maar gingen pas op 17 juni tot broeden over. 
Hierbij wisselden ze elkaar regelmatig af. 



BRILVOGELS (vervolg)

Om elk risico uit te sluiten zijn door mij de overige 
vogels uit de vlucht verwijderd.
Het legsel van de Gangesbrilvogel bestaat uit 2 tot 4 
eieren en de broedtijd bedraagt 11 dagen.
Het eerste nestje bij mij bestond uit 2 eitjes welke 
bijzonder goed bebroed werden door beide vogels. Op 28 
juni met spanning de volièrebodem afgezocht naar een 
lege eierdopje maar helaas het mocht niet zo zijn. Het 
nestje geïnspecteerd en het bleek dat een eitje onbevrucht 
was. Het andere eitje was wel bevrucht maar de vrucht 
was afgestorven, waarschijnlijk omdat dit eitje licht 
beschadigd was. Het was nu afwachten of het koppel nog 
opnieuw wilde beginnen. De pop werd ziek en na 2 
maanden ging ze dood. Wat nu? Gangesbrilvogels 
worden wat zeldzamer nadat er geen import meer is. Bij 
mijn zwager ging het in het kweekjaar  prima met een 
mooi aantal jonge brilvogels op stok. Hij had er al enkele 
verkocht en om toch nog een pop te krijgen besloot ik er 
de overige 6 jonge brilvogels maar te kopen. Ze zijn op 
geslacht onderzocht in Eindhoven en het bleken vier 
mannen en twee poppen te zijn. Aangezien deze vogels 
vrij zeldzaam gaan worden heb ik besloten om beide 
poppen te houden en twee mannen te verkopen. 

Een man ging later bij mij dood en aangezien 
ik nog een man over had van het koppel van 
vorig jaar was ik in het gelukkige

Ganges brilvogel 

Kikuyu brilvogel 

Roodvlank brilvogel 
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• •OPENINGSTIJDEN 
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag
van 09.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur



VERSLAGEN

Verslag keurmeester kanaries:

Even een algemene indruk van de keurmeesters kleur en postuur.
Na een hartelijk welkom geheten door de voorzitter en het nuttigen van een 
lekker bakje koffie met krentewegge.
Om en nabij 9.00 uur zijn wij begonnen met de keuring van de stammen en de 
algemene indruk van de lipochroom vogels was van goede kwaliteit. Ook de 
kwaliteit van de gepigmenteerde stammen en stellen en enkelingen waren ook 
van zeer goede kwaliteit.
Daarom willen wij alle prijswinnaars feliciteren met hun behaalde prijzen. Ook 
de niet prijswinnaars zouden wij willen aansporen om volgend jaar nog betere 
vogels te kweken.
Om een uur of drie waren we klaar met keuren en de kampioen aangewezen 
waarna we met een gerust gevoel naar huis konden.
Leuke keuring en met goede kwaliteit terug naar huis gegaan.

Rick Oudenampsen, Harrie van der Kolk en Jan van Duuren en aspirant 
keurmeester Robin van Maanen.

Verslag keurmeester tropen en parkieten:

Geen verslag ontvangen maar mannen waren zeer content met 
ontvangstkoffie en krentewegge en tussen de middag een stamppot 
buffet met meer vlees dan stamppot, speklap, gehaktbal, rookworst, 
hachee en ribbetjes.

Oja kwaliteit tropen en parkieten waren van zeer goed kwaliteit over het 
algemeen.
 
De tropen-en parkietenkeurmeesters, 
Aalbers en J.W. van Seeters

Derby is gewonnen door:

Jan Jansen   Rinus Kamerink   Jan Boertien
Ruben Kamerink  Jan Jansen Enter   Albert Evers
Rein Woudenberg 

   
Schenkers van prijzen en attenties;
Jumbo Wierden
Reclame Totaal Almelo
Te Morsche dierenspeciaalzaak Wierden
Hofman Animal care Enter
Tijhof Catering Wierden
Obie Almelo



KAMPIOENEN

Algemeen kampioen jeugd 
Ruben Kamerink 
grasparkiet grijsvleugel violetblauw 
92 punten  

Algemeen kampioen 
stel kanarie, 
Gerrit Gierveld  
satinet wit 
186 punten. 

Algemeen kampioen 
enkeling kanaries,
Johan Beverdam  
rood mozaïek type 2 
94 punten. 

Algemeen kampioen 
stammen kanaries,
Dick ten Voorde  
geel mozaiek type 2 
372 punten. 



NIEUW-EN-HUIS.NL

Nijverdalsestraat 30
7642 AD Wierden

Kantoor:  0546 457 405
Henk: 06 22 402 807

Sanne: 06 14 534 515
info@nieuw-en-huis.nl



Samen sterk in
onroerend goed!



KAMPIOENEN

Algemeen kampioen  
enkelingen tropen,
Thomas Dollen  
binsenastrilde wildkleur 
94  punten 

Algemeen kampioen stammen
tropen,
Thomas Dollen 
Molukkenbronzeman wildkleur 
374 punten.  

Algemeen kampioen 
stel tropen,
Thomas Dollen 
bichenow astrilde wildkleur 
185 punten.  

Algemeen kampioen 
enkelingen kromsnavel,
Johan Janssen 
Lori van de blauwe bergen 
93 punten. 



Ons geheim voor de lekkerste gebakken vis...  zorgvuldig ge�leerde vis, 
100% graatvrij,  elke dag kraakheldere olie, voor een verantwoorde 

snack,  een nauwkeurige samenstelling van het beslag, voor een 
knapperige dunne korst,  de �nishing touch: een zorgvuldig 

samengestelde mix van kruiden en een  heerlijke frisse, romige 
ravigottesaus 

Postadres:
Twentepoort West 46
7609 RD ALMELO
Tel: 0546-815453

Bezoek ons op 1 van
onze locaties!

Check de website 
voor meer info!

WWW.BALSVIS.NL





KAMPIOENEN

Algemeen kampioen  
stel kromsnavels,
René Krommendijk 
Turquoise 
183 punten. 

Dankwoord;

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die deze onderlinge 
tentoonstelling mogelijk hebben gemaakt.
We mogen gerust spreken van wederom een geslaagd evenement.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze trouwe adverteerders en sponsoren. 
Ook de tomeloze energie die aan de dag gelegd is door onze leden is een woord van waardering waard!!
We begroeten u graag op een volgend evenement van Vogelvreugd Wierden.

Graag tot ziens,

Namens leden en bestuur Vogelvreugd Wierden. 

Algemeen kampioen 
stammen kromsnavels,
René Krommendijk  
Catharina groen 
374 punten. 
 



Alles voor:
WASSEN & DROGEN
KOELEN & VRIEZEN

BEELD & GELUID
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Service verlenen
is ons vak!

Nijverdalsestraat 34, 7642 AE Wierden

WWW.ENGBERTSENOLTHUIS.NL
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Tijdens de tentoonstelling worden de 
vogels gevoerd door:
 Dierenspeciaalzaak  Te Morsche

De Volières bij de verzorgingshuizen 
worden het hele jaar door gevoerd 
door Dierenspeciaalzaak Te Morsche.







Ook adverteren in ons prachtige
CLUBBLAD?

Aarzel dan niet en neem
contact met ons op!
We bespreken graag

vrijblijvend de mogelijkheden 
met u...

REGIOKAMPIOENEN

1e plaats   Vogelvreugd Wierden
2e plaats   ERKV Rijssen
3e plaats   Zang en Kleur Nijverdal

Van links naar rechts op de foto hierboven:
 Gerrit Gierveld, Henri Melenboer  voorzitter Nijverdal,
Jan Scholten  voorzitter Regio,
Marcel Schuurman  en voorzitter Wierden
Reinder Woudenberg voorzitter Rijssen.





FOTO’S ONDERLINGE TT

Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren!

Opbouw is geweest maandag 7 november en op 
dinsdag 8 november worden de vogels gebracht 

door de leden.
Totaal 413 inschrijvingen en een mooie serie vogels.

Vogels zijn allemaal gebracht 
en alles is gereed voor het keuren van de vogels.

U ziet op deze foto dat de laatste vogels nog snel 
water voor krijgen die avond voordat het licht uit gaat.

Woensdag 9 november de keurdag die geweldig 
mooi en vlot verliep. Uiteraard weer de nodige 

opmerkingen over de keurmeesters maar dat hoort 
er nou éénmaal bij.



FOTO’S ONDERLINGE TT

Op donderdagavond 10 november de opening door 
de voorzitter en de bijzondere prijswinnaars mogen 

naar voren komen om de prijzen in ontvangst 
te nemen.

Na de opening worden de resultaten bekeken en de vogels natuurlijk.

U ziet op deze foto dat de laatste vogels nog snel 
water voor krijgen die avond voordat het licht uit gaat.

Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren!



FOTO’S ONDERLINGE TT

Paar rondjes verloting en een hapje 
en een drankje om de kampioenen te vieren.

Iedereen die heeft geholpen met de 
tentoonstelling, bedankt namens de vereniging.

Nationale Vogelshow Lochem
D. Fokkert  1xZ
J. Jansen  2xG-3xZ
J.H. Jansen  1xZ
R. Kamerink  2xZ
T. Kamerink  1xG-2xB
R. Krommendijk 1xG-2xZ
H. Nijsink  4xG
F. Sanders  1xZ
Ruben Kamerink J 2xG-1xZ.
Ruben Kamerink J Jeugdkampioen

O.V.O. Zwolle
J. Beverdam  1xG
H. Boertien  2xG-1xZ
J. Boertien  6xG-1xZ-1xB
G. Gierveld  2xZ-1xB
T. Kamerink  1xZ-1xB
D. ten Voorde  2xG 

Onderlinge Schüttorf
A. Evers   1x1
F. Sanders  1x1-1x2

Vogelvreugd Wierden
H. Boertien  3xG-4xZ-2xB
R. Kamerink  1xG-1xZ-2xB
D. ten Voorde  4xG
J. Jansen  1xG-1xZ-1xB
G. Rikkert  1xG-4xZ
T. Kamerik  5xG-2xZ-2xB
J. Beverdam  5xG-2xZ-2xB

 

Vogelvreugd Wierden
vervolg

G. Altink  6xG
R. Woudenberg  2XG-1xZ
K. Eidhof  2xG-1xZ-1xB
J. Boertien  8xG-2xZ
G. Gierveld  3xG-1xZ-1xB
Jan Jansen  5xG-3xZ-2xB
G. Poortman  2xG-2xZ-2xB
G. Heuver  1xG-2xZ-2xB
T. Dollen  5xG-1xZ
F. Sanders  4xG-2xZ1xB
J. Welmers  3xG-1xZ-1xB
D. Fokkert  5xG-1xZ-1xB
Ruben Kamerink jgd 2xg- 1xZ-1xB
R. Krommendijk 3xG-2xZ-1xB
A. Evers   1xG-2xZ
J.P.P. Jansen  2xG-1xZ
Th. Kamphuis  1xG.1xZ-1xB
D. ten Voorde  Alg Kamp kanarie stam
G. Gierveld  Alg Kamp kanarie stel
J. Beverdam  Alg Kamp kanarie enkel
T. Dollen  Alg Kamp tropen stam
T. Dollen  Alg Kamp tropen stel
T. Dollen  Alg Kamp tropen enkel
R. Krommendijk  Alg Kamp parkiet stam
R. Krommendijk  Alg Kamp parkiet stel
J.P.P. Jansen   Alg Kamp parkiet enkel
Ruben Kamerink   Alg Kamp Jeugd
T. Dollen   winnaar  klassement 5   
vogels

E.V.K.V. Vriezenveen
A. Evers   1XG-1xZ
F. Sanders   Derby
A. Evers    Kamp. grote 
parkieten 

Regio 2022 Rijssen
J. Eidhof  1xG-1xZ
D. Fokkert  11xG-7xZ-4xB
J. Beverdam  3xZ-2xB
H. Boertien  5xG-1xZ
T. Dollen  1xG-4xZ-1xB
G. Gierveld  1xG-2xZ-2xB
Jan Jansen  3xG-5xZ-1xB
J.P.P. Jansen  1xG-1xZ
R. Kamerink  1xZ-1xB
Ruben Kamerink 2xG-2xZ
T. Kamerink  1xG-2xZ-2xB
H. Nijsink  2xG-1xZ
G. Poortman  1xZ
G. Rikkert  1xB
F. Sanders  1xZ-1xB
G. Altink  3xG-1xZ-1xB
R. Krommendijk 4xG-4xZ-3xB
D. ten Voorde  4xG-3xZ-1xB
R. Woudenberg  5xG-11xZ
A. Evers   1xZ-1xB 

Verenigingsklassement
1=Vogelvreugd Wierden 468
2=ERKV  Rijssen  467
3=Zang en kleur Nijverdal 465







FIJNE FEESTDAGEN

Vogelvreugd Wierden 
wenst iedereen 

fijne feestdagen en een 
goede start van 2023.





Bijzondere prijzen

Algemeen kampioen enkeling kanaries 

Algemeen kampioen enkelingen tropen

Algemeen kampioen enkelingen kromsnavel

Algemeen kampioen stellen kanarie

Algemeen kampioen stellen tropen

Algemeen kampioen stellen kromsnavels

Algemeen kampioen stammen kanaries

Algemeen kampioen stammen tropen

Algemeen kampioen stammen kromsnavels

Jeugdprijzen;
Kampioen jeugd Ruben Kamerink.

Johan Beverdam

Thomas Dollen

Johan Jansen

Gerrit Gierveld

Thomas Dollen

René Krommendijk

Dick ten Voorde

Thomas Dollen

René Krommendijk








