50 jaar Streker Vogelvrienden
Voorwoord
Beste lezer,
Een vereniging die al vijftig jaar bestaat. Het lijkt op zich misschien niet zo heel bijzonder,
maar voor vogelvereniging Streker Vogelvrienden is het een mijlpaal. Een mijlpaal waar de
vereniging heel graag bij stil staat.
Voor u ligt het speciaal voor deze gelegenheid uitgebrachte jubileumboek van deze bloeiende
vereniging. U vindt hierin een stuk geschiedenis van de vereniging, met allerlei foto's uit "die
goeie oude tijd", maar ook diverse zaken uit deze tijd, waarin de vereniging laat zien dat het
houden van vogels, van alle tijden is.
Ik wens u veel leesplezier.
Ruud Kok,
Voorzitter.
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De geschiedenis van de vereniging
Toen internet nog niet bestond, toen zelfs lang niet iedereen een telefoon in huis had, maar
toen vogelliefhebbers elkaar wel wisten te vinden sprak een klein aantal vogelliefhebbers elke
zaterdag met elkaar af bij dhr. Ton Visser in de 1e Rozenstraat in Lutjebroek.
De heer Visser was liefhebber van vogels en deed er hobbymatig wat bij in de vorm van
verkoop van vogels en zaden.
De heer Visser merkte dat er tussen de vele vogelliefhebbers die elkaar in de 1e Rozenstraat
wisten te vinden, er een aantal was, wat niet bij een vereniging was aangesloten. Hij nam
vervolgens het initiatief tot het oprichten van de vereniging. Op dinsdag 8 november 1966
werd door 23 leden vogelvereniging Streker Vogelvrienden opgericht in café De Harmonie in
Lutjebroek. Hierbij was ook de toenmalige bondsvoorzitter, de heer Lammerse, aanwezig, die
namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers vertelde over de vogelhobby en de
reglementen binnen de bond.

.
oprichtingsnotulen (1)
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Binnen de groep van 23 leden werd vervolgens een eerste bestuur gekozen. Dit waren de
heren P. Schotte (voorzitter), C. Oteman (penningmeester), W. Vriend (contributie ophaler)
en mej. E. Baars (secretaresse)
De voorgestelde contributie, in guldens, van 1,35 voor volwassen leden en 0,85 voor
jeugdleden werd door de kersverse leden gewijzigd in 1,50 en 1,00. Dit omdat de leden
vonden dat er wel wat moest overblijven na afdracht aan de bond.

oprichtingsnotulen (2)
Gedurende de eerste maanden van het bestaan van de vereniging groeide het ledenaantal snel.
Al na enkele maanden liep het ledenaantal op van 23 naar ruim 30. In juni 1967 wisselde de
voorzittershamer en werd de heer Visser voorzitter.
In het jaarverslag van 1968 is terug te vinden dat het ledenaantal inmiddels is gegroeid tot 71,
waarvan 26 jeugdleden.
Ook het financiele jaarverslag laat zien dat de beginnende vereniging groeit. De totale
uitgaven dat jaar bedragen 915 gulden en 35 cent. Een batig saldo van 382 gulden en 65 cent
blijft voor de vereniging over.
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financieel jaarverslag 1968

Bestuur door de jaren heen
In de afgelopen vijftig jaar zijn er veel verschillende bestuursleden geweest die de vereniging
draaiend hebben gehouden en uitgebouwd tot wat het nu is.
Een compleet overzicht is moeilijk, maar de volgende namen willen wij u niet onthouden:
Het allereerste bestuur bestond uit P. Schotte (voorzitter), C. Oteman (penningmeester), W.
Vriend (contributie ophaler) en mej. E. Baars (secretaresse)
Andere namen van bestuursleden door de jaren heen zijn T. Visser, K. Weel, T. Peerdeman,
G. Eeken, D.Schaper, C. Bakker, N. Oud, M. Visser, C. den Hartog, N. Bakker, R. te Pas, S.
Dekker, Th. Kok, P. Buijsman, C. Hoffer, M. Stap, T. Kok, G. van Ham, S. de Wit, C.
Timmer, P. Peerdeman, P. Peterse, K. Peterse en natuurlijk het huidige bestuur, wat zich in dit
blad voorstelt.
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Meindert Stap (links) en Theo Kok (rechts) werden in 1997 tot erelid van de
vereniging benoemd

Piet Buijsman, erelid in 1999
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De vereniging bleef steeds verder groeien. Steeds meer vogelliefhebber wisten de Streker
Vogelvrienden te vinden en het ledenaantal groeit zelfs tot ruim 150! Een enorme opsteker
voor het toenmalige bestuur.
Helaas liep na enkele jaren het ledenaantal landelijk en daarmee ook binnen de vereniging
weer terug. Op enig moment nog iets meer dan honderd, maar door inzet van velen is dit
aantal inmiddels weer terug op ongeveer 140 leden. Met dit aantal behoort de vereniging tot
de vijf grootste verenigingen in Nederland. Een resultaat om trots op te zijn!
Zoals eerder te lezen was, is de vereniging opgericht in café "De Harmonie" in Lutjebroek.
Daar zijn vele jaren de ledenavonden gehouden. Ook de jaarlijkse show was vaste gast in De
Harmonie. Een bekende verschijning was in de beginjaren de kastelein van De Harmonie, de
heer Piet Blokker. Samen met zijn vrouw Gré stond hij garant voor een enorm brok
gastvrijheid. Toen later zijn zoon John het overnam veranderde dit gelukkig niet. De
gastvrijheid bleef en de bijeenkomsten leken vaak meer op feesten dan op een ledenavond.
Op enig moment werd De Harmonie te klein. De jaarlijkse show paste niet meer in de
achterzaal en er moest uitgekeken worden naar een grotere zaal.
Die werd gevonden in Café "De Paus". Rob Bakker, destijds de uitbater van De Paus, werkte
graag mee om de jaarlijkse show onderdak te bieden. Dat bleek een schot in de roos, want alle
vogels konden tijdens de show weer optimaal geshowd worden. Er was zelfs weer ruimte om
de zaal steeds fraaier aan te kleden en er werden soms complete tuinen aangelegd.
Nadat De Paus overging in andere handen was er bij sommigen enige twijfel. Kan de
vereniging hier blijven en kunnen wij de show wel blijven organiseren?
Het antwoord hierop kwam al snel van de nieuwe eigenaars, Nico en Elly Roelofsen. De
vereniging bleef van harte welkom in De Paus en er werd na enige tijd zelfs door de eigenaren
geopperd dat het handig zou zijn als de vereniging een eigen schuur zou gaan bouwen op het
terrein van De Paus. Dit aanbod is met heel veel handen aangegrepen en een aantal leden
heeft vervolgens een mooie materiaalschuur voor de vereniging gebouwd. Deze schuur doet
inmiddels al vele jaren dienst.
Toen De Paus opnieuw van eigenaar wisselde kregen Willem en Henny Lagerburg de
touwtjes in handen. Ook hier bleef de vereniging altijd welkom.
Na enkele jaren kwam De Paus weer in de verkoop. Gelukkig voor het dorp, maar zeker ook
gelukkig voor de Streker Vogelvrienden, kwamen de drie broers, Nico, Rein en René Kok,
met grote plannen voor De Paus. Toen duidelijk werd wie de nieuwe eigenaar zou worden,
werd snel naar een van de drie broers gebeld met de vraag of er in de nieuwe Paus ook een
plek is voor de vogelvereniging. Gelukkig werd toen direct door de broers duidelijk gemaakt:
"De Paus en de vogelvereniging, die horen gewoon bij elkaar".
Nog steeds worden alle ledenavonden en de shows in De Paus georganiseerd.
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realisatie van de eigen berging in 1997

Volière in beheer
In Hoogkarspel, het dorp grenzend aan Lutjebroek, stond al jaren naast de vijverpartij aan de
Tuinstraat, een gemeentelijke volière. Er was naast de vijvers met eenden ook een kleine
kinderboerderij en het geheel vormde een leuke trekpleister voor de omgeving. De volière
werd beheerd door de heer Appelman uit Hoogkarspel en er was altijd veel moois op
vogelgebied te zien. Later werd de zorg voor de volière volledig bij de vereniging
ondergebracht. De gemeente Drechterland en Streker Vogelvrienden kwamen overeen dat de
vereniging formeel beheerder werd van de volière.
Toen de oude volière moest wijken ten behoeve van nieuwbouwplannen, was niet direct
duidelijk of de volière terug zou komen. Gelukkig heeft de gemeente Drechterland zich
ingezet voor behoud van deze voorziening in het dorp en is ook voor nieuwbouw van de
volière gekozen. De foto's hieronder zeggen genoeg.
Nog steeds zorgen vrijwilligers dagelijks voor de verzorging van alle vogels. Een fraai stukje
samenwerking tussen de gemeente Drechterland, Streker Vogelvrienden en diverse bewoners.

7

de volière in aanbouw in 1998

de vrijwilligers van het eerste uur
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stuk over de volière in het bondsblad "Onze Vogels"

Vogels houden door de jaren heen
Met het verstrijken van tijd is ook voor vogelliefhebbers veel veranderd.
Men begon vroeger vaak met een eenvoudig hokje. Soms werd zelfs een oud meubelstuk
omgebouwd tot vogelverblijf. Deurtjes er uit, gaas ervoor en je kon al vogels houden. De
volières waren toen ook een stuk eenvoudiger dan de fraaie aluminium exemplaren die men
tegenwoordig soms aanschaft.
Ook het aanbod van vogels is veranderd. In vroeger tijden kocht men soms diverse soorten
vogels, zonder soms precies te weten wat het precies was en welke eisen ze aan de verzorging
stelden. Er was nog geen sprake van de enorme kennis van vogels, die men nu wel heeft.
Door jarenlange ervaring, door vele geslaagde kweekpogingen en door het steeds delen van
kennis is de vogelliefhebberij uitgegroeid tot een serieuze tak binnen de dierenliefhebberij.
Natuurlijk heeft de vogelhobby ook alle digitale mogelijkheden ontdekt en is op internet
ontzettend veel informatie voorhanden.
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De vogelbeurs:
Na begonnen te zijn met een kleine beurs in café de Harmonie vonden we het tijd worden
voor een grote beurs. Samen met vogelvereniging PIET uit Enkhuizen werd besloten om in
april een beurs te gaan organiseren in de CNB veilinghallen in Bovenkarspel. Al snel bleek dit
een succesvolle beurs te zijn. Jammer genoeg moesten we de beurs een keer afgelasten
vanwege besmettelijke dierziekten en op een gegeven besloot ook de eigenaar van de hallen
deze niet meer te verhuren. Hierna hebben we nog een aantal keer een beurs georganiseerd in
Venhuizen, maar hier kwam hij niet echt meer van de grond.
Sinds een aantal jaren hebben we nu weer de kleine beurs in Grootebroek. Deze wordt altijd
goed bezocht en blijkt in de praktijk een hele gezellige en goede beurs te zijn, waar
vogelliefhebbers graag een praatje komen maken.

vogelbeurs in de CNB hallen in Bovenkarspel
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Bestuursleden
Hieronder komen de huidige bestuursleden aan het woord.
Ruud Kok:
Zoals de meeste vogelliefhebbers wel herkennen: het houden van vogels is ook bij mij met de
paplepel ingegoten. Als klein jochie groeide ik op met vogels. Mijn vader had namelijk een
klein hok met wat grasparkietjes in de tuin. Geweldig vond ik dat!
Al snel mocht ik in een oud kippenhok een koppeltje zebravinkjes houden en daar kweekte ik
de meest uiteenlopende kleuren zebravinkjes uit. Het begin van een fascinatie, die mij nooit
meer heeft losgelaten. Hierover straks meer.
Op enig moment kwam mijn vader, Theo Kok, in het bestuur van de vereniging. Een paar jaar
als penningmeester, maar al snel werd hij voorzitter. Een oom van mij was ook lid van de
vereniging en al snel kon ik "mooi effe helpen" met het sjouwen van de spullen die voor de
jaarlijkse show nodig waren. Eerst met een schuit en later met de tractor.
Alles moest de zaal worden ingesjouwd en de stellingen en kooien moesten worden neergezet.
Een paar dagen later (de tentoonstelling was toen nog een dag korter) moest alles weer terug
naar de stalling. Ik was dan altijd veelvuldig in de zaal te vinden en toen hoorde ik al meer
dan eens de vraag of ik niet eens lid zou worden. Het was duidelijk dat ik nog echt een jochie
was.
Het helpen met en voor de vereniging is nooit veranderd. Steeds met de show in de
tentoonstellingszaal te vinden tot ik tijdens de show van 1979 blijkbaar zo zeurde, waardoor
ik vanaf januari 1980 (jeugd)lid van de vereniging werd.
De jeugdleden waren helaas ook toen niet dik gezaaid, maar ook met die paar jeugdleden die
er waren was het wel altijd erg gezellig.
Een van de belangrijkste dingen die we hebben gedaan was een soort cursus onder leiding van
Cees den Hartog, toen secretaris. Tijdens deze cursus van zo’n zes of acht avonden werden
heel veel dia’s getoond, soorten besproken en werd het een en ander over erfelijkheid
bijgebracht. Dit laatste sprak mij wel aan. Ik vond het toen al boeiend om te weten hoe
bepaalde kleurslagen vererven en dat je soms al aan een pasgeboren jong kon zien welke kleur
het beestje zou krijgen in volwassen toestand. Ook werd toen al gezegd dat de daar aanwezige
jeugd de toekomst zou hebben. Inmiddels weten Erik en ik beiden dat daar een behoorlijke
kern van waarheid inzat.
De werkzaamheden voor de vereniging werden steeds meer uitgebreid. Ik mocht mezelf
rekenen tot de “vaste hulptroepen”. Dat dit nog weer verder zou uitgroeien lag eigenlijk voor
de hand.
Tijdens de show van 1995 kreeg ik de vraag om bestuurslid te worden vanaf de volgende
jaarvergadering. Dat was op zich niet zo voor de hand liggend, omdat mijn vader nog altijd
voorzitter was. Hij wilde er echter zelf mee stoppen na een indrukwekkend aantal
bestuursjaren en daardoor “kon” ik dan zelf wel in het bestuur komen. Er werd me wel meteen
gezegd dat ik na het eerste jaar waarin ik kon proeven aan een bestuursfunctie, door zou gaan
groeien tot penningmeester. Daar had ik zeker zin in. Ik kwam in 1996 in het bestuur en in
1997 werd ik penningmeester. Ik voelde me prima thuis binnen het bestuur en toen in 2001
Piet Buijsman stopte als voorzitter heb ik deze functie overgenomen.
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Mijn grootste liefhebberij op vogelgebied is het fokken met zebravinken. Inderdaad, de soort
waar ik als jochie mee begon. Na meedraaien op de jaarlijkse onderlinge show, ging ik ook
meedoen met de grote shows. Hoogtepunt was voor mij een kampioenschap met een
zebravink op de wereldshow in 2015. De vogel waar ik dit kampioenschap mee behaalde was
een zwartwang blackface grijze man. Een combinatie van mutaties, die bij de keurmeesters
duidelijk in de smaak viel. Bijzonder gevolg was dat er mensen vanuit verschillende landen de
vogel graag wilden overnemen en dat me door mensen in verschillende talen gevraagd werd
hoe ik deze vogel had gefokt. Geweldig om mee te maken!
Natuurlijk heb ik de vogel niet verkocht en zitten er inmiddels meerdere nakomelingen in de
volière.
Ooit heb ik mezelf voorgehouden dat ik wel "een paar jaar" in het bestuur plaats wilde nemen.
Inmiddels heb ik er al ruim 20 jaar opzitten en heb nog lang niet het idee dat ik er mee wil
stoppen. We hebben een goed team en het werkt nog altijd erg prettig samen met de andere
bestuursleden. Ik hoop er nog wat jaartjes aan te kunnen plakken.
Ruud Kok, voorzitter

Erik Bakker:
Ik ben zelf eind jaren 70 lid geworden van de vereniging, dit nadat mijn broer ging trouwen
en ging wonen in Zaandam. De volière bij ons thuis werd met de vogels door mij over
genomen en ik begon dan ook in een gespreid bedje.
Het eerste jaar deed ik ook al meteen mee de tentoonstelling en de beker die ik toen won is
nog steeds een van de mooiste die ik gewonnen heb.
In de begin jaren van mijn lidmaatschap hadden we een flink aantal jongere leden, die
regelmatig de ledenavonden bezochten. We zaten dan aan de bar in café De Harmonie en
hadden de grootste lol. Al snel werd er gevraagd of we mee wilde helpen bij de
tentoonstelling, want zulke jonge honden waren goed te gebruiken bij het ophalen en
wegbrengen van de spullen.
Er waren die tijd regelmatig feestavonden en tijdens een van die feestavonden vroeg Cees den
Hartog of we zin hadden om bij hem thuis iets meer te leren over erfelijkheidsleer. We wilden
dit wel en zo waren we met vijf jeugdleden om ons te verdiepen in deze materie. Tijdens deze
avonden zaten we al gauw een toekomstig bestuur te vormen, waar de verschillende
bestuursfuncties al snel werden ingevuld.
In 1984 werd ik gevraagd of ik zin had om in het bestuur te komen, na enig na denken stemde
ik toe en tijdens de jaarvergadering werd ik dan ook gekozen.
De vergadering vroeg nog wel even of ik wilde gaan staan want een deel wist niet wie ik was.
Sinds mijn aantreden heb ik verschillende functies gehad binnen het bestuur, maar wel heb ik
me bijna vanaf het begin bezig gehouden met de tentoonstelling.
Een aantal dingen over 50 jaar Streker Vogelvrienden die mij altijd bijblijven zijn:
De busreizen. We zijn meerdere malen naar de vogeltjesmarkt in Antwerpen geweest. Op
zondagochtend vroeg vertrekken, dan de markt over en al gauw samen met Ruud een café
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opzoeken om een heerlijk Belgisch biertje te nuttigen. Dit deden meer leden dus op de
terugweg regelmatig een plasstop.
Ook de busreis naar de vogelmarkt van Meppel was altijd een succes, in de beginjaren
verzamelden we ons voor de terugreis altijd in het marktcafé en ook daar zat de stemming er
altijd al snel in.
Een van de hoogtepunten van de vereniging was de busreis naar vogelpark Walsrode in
Duitsland. 's Ochtends vroeg om een uur of vier vertrekken, waarna we na een aantal uren in
Walsrode aankwamen. Daar genieten van het park en op een gegeven moment krijg je honger.
Dus samen met Ruud en onze vriendinnen een restaurant zoeken. Ondertussen kregen we van
andere leden te horen dat er niet zoveel te eten was, maar wij als jonge gasten dachten ze
weten gewoon niet wat ze moeten bestellen. Dus Ruud en ik een zulskottelette bestellen, want
dachten we, dat is een karbonade. Ja dat is het ook, maar dan in het zuur. Niet te eten
natuurlijk, wel hebben we ze nog meegenomen met de bus en later via het clubblad
geprobeerd te verkopen.
Andere vogelparken die we bezocht hebben zijn Avi Fauna en vogelpark Metelen.
Verder hebben we de eendenkooi in Zwaagdijk en de wereldkampioenschappen in Breda als
vereniging bezocht.
Verschillende sprekers zijn mij tijdens al die jaren bijgebleven. Een van de belangrijkste was
de heer Heuperman. Hij vertelde toen al dat we ooit nog zebravinken zouden krijgen met het
formaat van een zeemeeuw.
De tentoonstelling.
Vroeger was de show korter. Op de dag van de opening werd ook gekeurd, dus zodra de
keuring voorbij was moest de catalogus snel worden gemaakt en de zaal nog even snel
worden aangekleed. Het keuren gebeurde toen altijd bij daglicht, wat nogal eens problemen
gaf als het erg bewolkt was.
In de loop van de jaren hebben we vaak geprobeerd om wat bijzonders te brengen tijdens de
show, zo hebben we vaak meer dan vijftien papegaaien op de show gehad. Dit waren vaak
huiskamervogels van de leden. Ook heel bijzonder waren de kolibries. Deze werden speciaal
voor de show getoond. Maar ook iets heel anders zoals een eendenvijver hebben we op de
show gehad.
Ook heb ik de twee districtstentoonstellingen die we hebben georganiseerd meegemaakt. Het
organiseren van een districtsshow is een flinke klus, maar ik denk dat we beide keren een zeer
succesvolle tentoonstelling hebben georganiseerd.
Tot zo ver mijn herinneringen.
Erik Bakker, secretaris
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bestuur in de 80'er jaren vlnr: M. Stap, S. Dekker, C. Stap, T. Kok, P. Buijsman, N.
Bakker, onder: C. Bakker, E. Bakker

Marco de Blank:
Door mijn oom ben ik eind jaren 80 in aanraking gekomen met postuurkanarie's. Toen ik mijn
eigen woning kocht, schafte ik als eerste een aantal koppels glosters en raza's aan.
Ik werd via de gemeentegids lid van de vereniging en heb vervolgens elk jaar meegedaan aan
de jaarlijkse tentoonstelling, met uitzondering van 1 jaar toen ik jammer genoeg een ziekte in
mijn hok (zwarte stip) had. Toen heb ik bijna niets gekweekt.
Ook heb ik al die tijd vrijwel alle ledenavonden bezocht.
In het jaar dat de districtsshow door de vereniging werd georganiseerd, ben ik als bestuurslid
in het bestuur gekomen. De eerste jaren als gewoon lid en in 2011 ben ik door
omstandigheden gevraagd om penningmeester te worden. Deze functie vervul ik nu nog
steeds.
De functie van penningmeester is tegenwoordig qua contributie en betalingen veel
makkelijker geworden. Vroeger moest je iedereen een acceptgiro of nota opsturen,
tegenwoordig gaat het door middel van automatische incasso en internetbankieren. Gelukkig
heeft zo'n 95% van onze leden een volmacht gegeven voor de automatische incasso van de
contributie. Dit scheelt een hele hoop werk en daarnaast scheelt het ook een hoop postzegels
voor het versturen van de acceptgiro. De laatste 5% moet nog wel steeds een factuur worden
gestuurd.
Marco de Blank, penningmeester
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Tim Bakker:
Mijn herinneringen bij de vogelvereniging
Vroeger als kleine jongen kwam ik tijdens mijn pauze op vrijdag al bij de vogelshow met
mijn broodtrommeltje om daar te lunchen met mijn vader. De vogels hadden toen niet echt
alle aandacht van mij want ik wist dat ik na mijn broodjes loten mocht kopen voor de
tombola. Toen ik wat ouder werd ging ik steeds meer helpen. En nu zit ik dan in het bestuur.
Wat ik ook een mooi moment vond was dat ik jeugdkampioen werd. Doordat ik van jongs af
aan al betrokken ben bij de vereniging heb ik al verschillende dingen meegemaakt. Zo ben ik
onder andere mee geweest naar Metelen. Hier heb ik nog een foto van:

Natuurlijk heb ik nog vele andere herinneringen en hoop ik natuurlijk dat er nog vele goede
herinneringen bij komen.
Tim Bakker, ringencommissaris

verkoopafdeling tijdens de show in De Paus

15

de mooi aangeklede volière tijdens de show in De Paus

overzichtsfoto van de show
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Cor Stap:
Ik ben Cor Stap. Per 1 januari 1969 ben ik lid van Streker Vogelvrienden en al die jaren heb
ik uiteraard vogels. In het begin waren dit verschillende soorten tropische vogels, maar er
hebben ook verschillende andere soorten vogels, waaronder grote parkieten, in mijn volière
gezeten. Tegenwoordig zijn het voornamelijk tropische vogels.
Vanaf 1981 ben ik bestuurslid geworden en al die jaren zorg ik voor het materiaal van de
club. Dit is door de jaren heen erg veranderd. Eerst hadden wij als vereniging niet zoveel
spullen en moesten we op verschillende plekken bij de leden wat opslaan. Tegenwoordig
hebben we heel veel spullen, maar hebben wij al ruim 15 jaar een mooie eigen schuur bij Café
De Paus in Lutjebroek. Gelukkig hebben wij deze schuur destijds mogen bouwen van de
eigenaar. We hebben er namelijk heel veel plezier en gemak van. Nu kunnen alle spullen voor
de tentoonstelling lopend van de schuur naar de zaal gebracht worden. Dit bespaart een
heleboel tijd.
Ik ben momenteel bezig aan mijn laatste jaar als bestuurslid van de vereniging. Ik vind het
leuk om dit jubileumjaar mee te maken en zal het stokje straks overdragen aan de volgende
materiaalman.
Cor Stap, materiaalcommissaris
Alfons Noordeloos:
Mijn naam is Alfons Noordeloos, ik ben 44 jaar en sinds afgelopen jaarvergadering mede
bestuurslid van Streker Vogelvrienden. Ik ga in het bestuur wat PR taken vervullen en helpen
bij de tentoonstelling, beurzen en evenementen. Veel mensen zullen mij al kennen maar
wellicht de nieuwe leden nog niet, vandaar even een kort voorstel rondje. Ik ben geboren in
Hoogkarspel waar mijn vader (Koos, ook lid) al kanaries en andere vogels kweekte. Zodoende
ben ik als jeugdlid begonnen bij Streker Vogelvrienden. Inmiddels is de derde generatie
Noordeloos, mijn dochter Michelle, jeugdlid geworden.
Vogels. Zelf heb ik (samen met mijn vader) door de jaren heen heel veel soorten vogels
gehad. Agapornis roseicollis, turquoisineparkieten, groene tijgervinken, vuurvinken, kanaries
in vele kleuren, oranjekaakjes, brilvogels, napoleonnetjes, goudmussen, gouldamadines,
spitsstaarten, gordelgrasvinken, diamantvinken, oranjewevers, geelschouderwida’s,
fisherweduwevogels, japanse nachtegalen en zilveroornachtegalen. Ik heb het meeste
gekweekt met de Chinese dwergkwartel, diamantduifjes, blauwfazantjes, blauwkop
blauwfazantjes, goudbuikjes, mozambiquesijzen, zwartbruine Japanse meeuwen en
zebravinken. Vooral met de laatste soorten heb ik op diverse tentoonstellingen meegedaan en
mijn hoogtepunt was een zilveren medaille op het wereldkampioenschap in Zutphen in 1998
met een zwartwang zebravink. Tegenwoordig heb ik helaas beperkte ruimte, heb daarom niet
zoveel vogels meer en is pastel bleekrug mijn favoriete kleur zebravink om te kweken.
Ervaring. Ik heb al eerder in het bestuur gezetenen, heb o.a. geholpen in de beurscommissie
met beurzen (destijds in de florahallen, in samenwerking met de zustervereniging uit
Enkhuizen), tekenen van en de bouw van de materialenschuur en opbouwen en afbreken
tentoonstellingen en voordragen met keuringen.
Internet. Ook wij gaan met de tijd mee en hierbij wil ik graag iedereen oproepen om onze
facebookpagina (https://www.facebook.com/Strekervogelvrienden/ , @strekervogelvrienden
te “liken” en te delen. Ook op onze website www.strekervogelvrienden.nl kunnen we info
kwijt dus als u wat heeft, zet het op facebook of geef het door zodat we het op onze website
kunnen zetten.
Tot ziens op een van onze bijeenkomsten.
Alfons Noordeloos, webmaster, PR
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Wil Groot:
Mijn hobby en mijn vereniging
Ik schrijf 1981 als ik een oude liefhebberij, het houden van sierduiven, weer wil oppakken.
Om meerdere redenen zijn het geen duiven maar vogels geworden. Toen ik al enige tijd
vogels hield, raadde een collega mij aan om lid te worden van een vogelvereniging. Hijzelf
was lid van Streker Vogelvrienden. Dat werd dus ook mijn vereniging en viel ergens in 1983
voor het eerst Onze Vogels bij mij thuis op de deurmat.
Op de eerste tentoonstelling die ik meemaakte wist ik niet wat ik zag. Een prachtige met veel
groen ingerichte zaal vol met kooien met daarin allerlei vogels. Dat was nog in De Harmonie.
De eerste keer dat ik voor de tentoonstelling iets inzond werd dat voor mij een grote
teleurstelling. Het vuurvinkje eigen kweek dat ik inzond, haalde niet meer dan 86 punten.
Achteraf gezien heel begrijpelijk want het beestje was van een iel formaat en qua kleur was
het ook geen hoogvlieger. Met de jaren werden de resultaten echter steeds beter. Dat kan ook
niet anders want tussen beginner en ervaren kweker zit doorgaans een reeks van jaren.
Ergens in 1998 belde de toenmalige voorzitter mij met de vraag of ik in Wervershoof en
omstreken het clubblad wilde gaan bezorgen. Nog een paar jaar later vroeg diezelfde
voorzitter mij of ik idee had in een plaats in het bestuur en zo zat ik op 12 februari 2001 voor
het eerst in een bestuursvergadering van Streker Vogelvrienden. In eerste aanleg waren veel
dingen nieuw voor me, maar al doende leert men en na verloop van tijd vind je je eigen plekje
binnen het bestuur. Sinds die 12e februari 2001 heb ik al weer heel wat medebestuurders zien
komen en gaan en mag ik me inmiddels wel een van de oudgedienden gaan noemen. Kenmerk
van al de mensen die ik in het bestuur heb meegemaakt en nog meemaak is wel hun inzet voor
de vereniging. Iedereen draagt naar vermogen zijn steentje bij. Maar ook buiten het bestuur
zijn er veel leden waar je op kunt rekenen mocht je voor een verenigingsactiviteit hulp kunnen
gebruiken.
Het houden van de districtstentoonstelling in 2008 is tot nu toe voor mij wel het hoogtepunt
geweest. Een geweldige ervaring en ook een periode waarin je heel veel liefhebbers ontmoet.
Ik moet er gelijk bij zeggen dat ik onze eigen tentoonstelling altijd wel als het jaarlijks
hoogtepunt beschouw.
Behalve de tentoonstelling zijn er nog veel meer activiteiten. Jammer genoeg vraag ik me daar
wel eens bij af waarom er meestal maar een kleine groep leden is die daar aan meedoet.
Vandaar bij deze mijn oproep: Mensen, kom uit die stoel en ga ook eens naar een ledenavond
of een van die andere leuke activiteiten van de vereniging toe!
Wil Groot, tentoonstellingssecretaris
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