1963
De tentoonstelling
Ook dit jaar wordt besloten een tentoonstelling te organiseren.
De voorbereiding vindt plaats op woensdag 13 november wanneer een vergadering wordt gehouden
onder leiding van de heer G. Steg in zaal De Zon.
Een kort verslag wordt terug gevonden in de Nieuwe Ooststellingwerver:
Deze vergadering was hoofdzakelijk bedoeld voor
22 en 23 november te houden tentoonstelling van
Deze tentoonstelling, welke zal worden gehouden
van de leden zeker slagen.
Daar de intocht van de Goede Sint samenvalt met
ook veel publiciteit verwacht.

nadere instructies aan de leden voor de op
diverse vogels.
in “De Zon” zal gezien het enthousiasme
de laatste tentoonstellingsdag, wordt dan

Voor deze tentoonstelling wordt een advertentie geplaatst in de Nieuwe Ooststellingwerver.
( vaak deed men dit met de stille wens dat dan een journalist ook aandacht ging besteden aan de
tentoonstelling zelf. In veel gevallen was dat succesvol…)

Deze advertentie is erg onduidelijk door de matige
kwaliteit van de microfilm waarop de krant is overgenomen.

Van de tentoonstelling verschijnt een verslag in de Nieuwe Ooststelllingwerver van 28 november
1963.

Vrijdag en zaterdag had de Volièrevereniging Ooststellingwerf in de kleine bovenzaal van
de Zon een onderlinge kanarietentoonstelling ingericht, waaraan ook een keuring van de
ingezonden vogels was verbonden. Daarvoor waren 61 kanaries ingezonden.
Behalve deze dieren waren op de expositie nog diverse andere vogels aanwezig, waaronder
een aardige collectie tropische parkieten e.d.
De kleine bovenzaal bleek zich uitstekend te lenen voor deze tentoonstelling. Het geheel
was keurig aangekleed met groen, bloemen en vaste planten, verzorgd door de plaatselijke
bloemist Tj. van Dijk.
Een door bestuurslid F. Koopmans uit Donkerbroek vervaardigde volière, bevolkt met vogels
van diverse pluimage, deed het zeer goed in deze omgeving van keurig opgestelde t.t.kooien en vitrines.
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De publieke belangstelling is beneden de verwachting gebleven. Wellicht is het Sint
Nicolaas feest, dat zaterdagmiddag op de grote bovenzaal is gehouden, daarvan mede de
oorzaak geweest.
De organisatie van dat feest vergde n.l. dat de deuren van de hoofdingang van het gebouw
alleen af en toe geopend mochten worden ten einde groepen kinderen in en uit te laten.
Toch kan gezegd worden dat de tentoonstelling in menig opzicht geslaagd is.
De keuring van de kanaries had de hier volgende uitslag:
e

e

Oranjerood eigen kweek: 1 K. Westerhof, Oosterwolde, 86 punten. 2 id. eveneens 86 pnt.
e
e
e
e
Zalm eigen kweek: 1 K. Westerhof, 86 pnt. 2 H. Epema, Appelscha, 86 pnt. 3 . K. Westerhof, 86 pnt.4 dezelfde,
ook
met 86 punten.
e
Citroengeel e.k.: 1 J. de Jong, Oosterwolde 87 punten
e
Oranjerood o.k.: 1 A. Laamers, Appelscha, 88 punten
e
Zalm o.k.: 1 K. Westerhof, Oosterwolde, 86 punten
Oranje-roodstaart, open klasse: A. Graafstra, Oosterwolde 88+ punten.

De mooiste eigen kweek vogel was van J. de Jong, Oosterwolde met 87 punten.
In de open klasse ging een kanarie van A. Graafstra met 88 punten met deze eer strijken.
De door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers beschikbaar gestelde medailles voor eigen
kweek gingen naar J. de Jong en G. Helder.

Het gaat even mis….. !
De werkelijke reden is door de afwezigheid van een verenigingsarchief moeilijk te achterhalen, maar
op 5 december 1963 verschijnt onderstaande aankondiging in de Nieuwe Ooststellingwerver:

Op vrijdag 6 december zal een nieuwe volièrevereniging “Zang en Kleur Ooststellingwerf” een
ledenwerf vergadering houden in café Poutsma te Haulerwijk.
Blijkbaar is de vereniging al opgericht en wil deze samengaan met de vogelliefhebbers in Haulerwijk
en omstreken.
Van deze ledenwerf vergadering verschijnt een ingekomen stuk in de Nieuwe Oostellingwerver van
12 december 1963:
Haulerwijk: Vorige week is hier in café Poutsma door personen uit Oosterwolde een poging
ondernomen om naast de reeds bestaande Volièrevereniging Ooststellingwef (die nog onlangs
een geslaagde kanarietentoonstelling in Oosterwolde heeft gehouden) een tweede
soortgelijke vereniging op te richten.
Deze poging lijkt ons al bij voorbaat tot mislukken gedoemd, want de belangstelling van de
zijde der Haulerwijkster vogelliefhebbers was wel uitermate gering. Er was n.l. slechts

Historie VVO 1963

Pagina 2

één persoon komen opdagen en dat was dan ook alleen nog maar een nieuwsgieriger zonder
meer.
Ook aan de Haulerwijkster liefhebbers zal het bovendien bekend zijn dat de Ned. Bond van
Vogelliefhebbers naats de bestaande, in deze gemeente stellig geen tweede
volièrevereniging zal aanvaarden.
De consequenties daarvan zouden dan o.m. zijn, het verstoken blijven van de bekende
bondsringen, waarvan de vogels uit eigen kweek nu eenmaal voorzien moeten zijn, ten einde
aan tentoonstellingen e.d. deel te kunnen nemen. Een dergelijke handicap zou voor de
bonafide vogelliefhebbers en fokkers te zwaar wegen.
Nu kun je er op wachten dat een dergelijk ingezonden stuk een reactie oproep van die nieuw
opgerichte vereniging en zo verschijnt er op 19 december 1963 het vervolg in de Nieuwe
Ooststellingwerver.

Staat u ons toe, geachte redactie, dat wij bij uw berichtje uit Haulerwjk (?) in uw vorige
nummer een paar kanttekeningen maken.
1 Er is een poging ondernomen om naast de reeds bestaande Volièrevereniging
Ooststellingwerf een tweede soortgelijke vereniging op re richten, zo schrijft uw
verslaggever. Welnu, zo’n tweede vereniging bestaat reeds sedert een paar maanden en telt
thans plm. 50 leden. Ze heet “Zang en Kleur”. Over de redenen van de oprichting naast de
oudere en de oorzaken van zijn snelle groei zullen we hier zwijgen, wie daar meer van
weten wil, weet de weg. Hoe uw verslaggever kan schrijven “een poging tot mislukken
gedoemd”, is ons dus volkomen een raadsel.
2 Dat wij proberen in Haulerwijk nieuwe leden te winnen, is ons goed recht. It Knyntsje,
waar de vogelliefhebbers aldaar zijn ondergebracht, kan weinig of niets voor hen doen.
3 Zang en Kleur kan uiteraard niet beschikken over de ringen van de Ned. Bond v.
Vogelliefhebbers (NBvV). Dat is waar. Maar van ringen verstoken ? Wij krijgen onze ringen
van de Ned. Ringencentrale, die in alle opzichten dezelfde waarborgen geven. Tenslotte
zijn ongeveer tweederde der Nederlandse vogelliefhebbers niet bij de NBvV aangesloten: er
zijn buiten deze bond shows en exposities genoeg.
Wij doppen onze eigen boontjes wel.
Tenslotte: Eendracht maakt macht. Wij zijn niet voor ons plezier overgegaan tot
afscheiding. Wanneer te eniger tijde de afdeling Ooststellingwerf van de NBvV weer kan
komen tot een eendrachtige behartiging van de belangen van alle leden, zullen wij gaarne
weer bij elkaar stappen.
Met dank voor de verleende plaatsruimte.
L.S. Oosterveld, Oosterwolde, Lage Es 7.
De vereniging Zang en Kleur gaat enthousiast van start. In januari organiseren zij een tentoonstelling
in zaal De Zon te Oosterwolde.
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