
 
  najaar 2018 

Refona Districtsshow Drenthe 

bulletin 

Editie 2018 

De eerste editie 

Districtsbestuur 
Voorzitter:  Matthijs Slagter 
2e voorzitter:  Gerrit Bos 
Secretaris:  Mettinus Doldersum 
Penningmeester: Jelle Boorsma 
Jeugdcoördinator:  Henk Steenbergen 

Voor u ligt de eerste editie van de digitale 

activiteitenbulletin waarmee het districtsbe-

stuur van Drenthe de Drentse ledens wil infor-

meren over de geplande activiteiten in het 

district Drenthe. 

Waarom is het inzenden en bezoeken van de Refona Districtsshow Drenthe de moeite waard? 

Deze vraag werd heel resoluut beantwoord door Mark Fokkert. “Het is de mooiste show van 

Noord-Nederland.” In week 46 worden er naar verwachting 1500 wedstrijdvogels door onge-

veer 200 inzenders in Zwartemeer bijeengebracht en daarnaast nog circa 100 vogels voor de 

verkoopklasse. 

Jaarlijks worden er in Drenthe mooie evene-

menten georganiseerd, zoals tentoonstellingen 

en vogelmarkten. Om dergelijke evenementen 

te kunnen blijven organiseren, is het essentieel 

dat er voldoende inzenders en bezoekers 

komen. Het districtsbestuur wil de Drentse 

verenigingen graag ondersteunen bij het vergro-

ten van de bekendheid van de evenementen. 

Hiervoor wil het districtsbestuur jaarlijks 

(omstreeks 1 oktober) een digitaal activiteiten-

bulletin uitbrengen voor de leden van Drentse 

verenigingen. De vogelmarkten en tentoonstel-

lingen waarbij sprake is van een open 

inschrijving krijgen logischerwijs de meeste 

aandacht. De verspreiding zal via de secre-

tarissen verlopen en tevens zal het bulletin op de 

website van het district beschikbaar zijn. 

 

Redactie: 
Matthijs Slagter 
m.r.slagter@hotmail.com 
 

Mark Fokkert is secretaris van deze stichting 

die speciaal is opgericht voor de organisatie 

van de districtstentoonstelling in Drenthe. In 

de stichting zijn 9 verenigingen uit de ge-

meente Emmen vertegenwoordigd. De sa-

menwerking werd in 2017 een groot succes. 

Er werd door velen over gesproken en het 

bereikte zelfs het maandblad Onze Vogels. 

Een groot compliment voor de organisatie en 

de grote groep vrijwilligers die dit mogelijk 

hebben gemaakt. Op de prachtige locatie was 

een mooie collectie vogels aanwezig, maar 

daarnaast ook aanbieders van vogelbenodigd-

heden. De show is het bezoeken absoluut 

waard. De opening is donderdagavond 13 

december om 19:30 uur. Na de opening gaat 

de zaal open voor het publiek. Gedurende de 

show vinden mogelijk weer een aantal activi-

teiten plaats. Afgelopen jaar werden er lezing-

en gegeven en waren er keurmeesters aanwe-

zig om vragen te beantwoorden. Dit jaar zal 

de jeugddag op de zondag tijdens de show 

worden georganiseerd. Ook zal er op zater-

dagmiddag om 14:00 uur weer een lezing 

worden gegeven. Houd voor het volledige 

programma de website in de gaten. Hier vindt 

u ook informatie over de inschrijving. Het 

reglement en de inschrijfformulieren zijn ook 

op te vragen bij de secretaris van de Stichting 

Districtsshow Drenthe of via het secretariaat 

van uw eigen afdeling. De Stichting Districts-

show Drenthe zorgt dat alle afdelings-

secretarissen in het bezit komen van inschrijf-

formulieren. 

Activiteiten 
Informatie voor leden van verenigingen uit het district Drenthe 

www.nbvv-districtdrenthe.nl 

Evenement: Refona Districtsshow Drenthe 
Locatie:  Sportlandgoed Zwartemeer 
  (Verlengde van Echtenskanaal Noordzijde 2, 7894 EA Zwartemeer) 
Inbrengdatum: 11 december 2018 
Openingstijden: 13 december 2018 van 19:30 tot 22:00 uur 
  14 december 2018 van 10:00 tot 22:00 uur 
  15 december 2018 van 10:00 tot 18:00 uur 
  16 december 2018 van 10:00 tot 15:00 uur 
Inlichtingen: Mark Fokkert, secretariaat@districtsshow-drenthe.nl 

www.districtsshow-drenthe.nl 
 



 
  

 

Vogelmarkt Assen: ‘Een must voor iedere vogelliefhebber’ 
Op 27 oktober 2018 organiseert vogelvereniging Vogelweelde uit Meppel weer de grootste vogelmarkt van Noord-Nederland. ‘Een must voor 

iedere vogelliefhebber’, aldus marktmeester Alwin Smit. De markt is een jarenlange traditie die in binnen- en buitenland bekend is. Gemiddeld 

wordt de markt door ongeveer 2000 vogelliefhebbers bezocht. De liefhebbers komen uit heel Nederland, maar ook trekt de markt veel Duitse 

bezoekers. 

De markt is jarenlang georganiseerd in de 

Markhallen in Meppel. Sinds 2011 heeft de 

markt een aantal locaties gehad. Eerst het 

manegeterrein in Staphorst, toen de Prins 

Bernhardhoeve in Zuidlaren en sinds het 

najaar van 2014 de EXPO-hal in Assen. Ook 

dit is een prachtige accommodatie voor een 

vogelmarkt. ‘Een moderne hal van circa 

6500 m² met optimale condities’ vertelt 

marktmeester Alwin Smit. Iedere vogel-

markt zijn er circa 200 standhouders met 

vogels aanwezig. Daarnaast zijn alle 

landelijk bekende aanbieders van vogelbeno-

digdheden aanwezig. Ook kunnen particu-

lieren vogels aanbieden. De vogelmarkt gaat 

om 9:30 uur open voor publiek en eindigt 

omstreeks 14:00 uur. Particulieren met maxi-

maal 4 kooitjes hebben tot 9:00 uur toegang 

tot de hal. Hiervoor geldt een tarief van € 

10,00 per persoon. ‘Indien men meer ruimte  

 

nodig heeft, moet vooraf gereserveerd 

worden’ geeft marktmeester Alwin Smit 

aan. ‘Het reser-veren kan heel eenvoudig via 

de website www.vogelweeldemeppel.com. 

Via deze website hebben vogelverenigingen 

ook de mogelijkheid een verenigingsstand 

huren tegen aangepaste tarieven. Hiermee 

kunnen verenigingen hun leden een 

voordelig dagje uit bieden. Zij kunnen 

samen de markt bezoeken en vogels 

verkopen.’ Voor vragen of reserveringen 

kan 
Evenement: Vogelmarkt Vogelweelde 
Locatie:  EXPO Assen (De Haar 11, 9405 TE Assen) 
Data:  27 oktober 2018 

23 maart 2019 
Entree:  € 5,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis) 
Parkeerkosten: € 3,00 per auto 
Inlichtingen: Alwin Smit, 06-36594763, markt@vogelweeldemeppel.com 
  Cor Schipstra, 06-14891576 
  www.vogelweeldemeppel.com 
 

kan men terecht bij zowel Alwin Smit als 

Cor Schipstra. Samen met een grote groep 

vrijwilligers vormen zij de organisatie voor 

de vogelmarkt. Aan de vogelmarkt is het 

NBvV-keurmerk verleend. De organisatie 

schenkt dan ook veel aandacht aan 

dierenwelzijn. Tijdens de vogelmarkt zijn 

meerdere toezichthouders aanwezig die 

momenteel de opleiding tot Surveillant van 

de NBvV volgen. Zij houden toezicht op 

naleving van de regelgeving van de NBvV. 

 



 
  

  

Nationale TT te Roden 
In week 44 organiseert vogelvereniging De Vogelvriend Roden 
e.o. weer de nationale tentoonstelling bij HCR onder de 
Linden. “Een tentoonstelling met een gemoedelijke sfeer op 
een leuke locatie in het hart van Roden” vertelt secretaris Joost 
Schuitemaker. “We verwachten weer een mooie mix van 
tropen en kromsnavels”. 

Er wordt gerekend op circa 500 vogels van ongeveer 80 inzenders. 

Daarnaast hebben inzenders de mogelijkheid om vogels te koop aan te 

bieden. In de verkoopklasse worden geen grote aantallen vogels 

verwacht. “Er zullen in elk geval wel een twintig vogels in de 

verkoopklasse aanwezig zijn”, aldus Joost Schuitemaker. Het regle-

ment en het inschrijfformulier komen eind september beschikbaar op 

de website van de vereniging. Ook kunnen geïnteresseerden het 

opvragen bij TT-secretaris Johan Bruining. 

Open Nationale Vogelshow in Nieuw-Amsterdam 
Het tentoonstellingsseizoen van Drenthe start in Nieuw-Amsterdam. In week 43 wordt door vogelvereniging Ons Genoegen Nieuw-

Amsterdam/Veenoord e.o. de Open Nationale Vogelshow georganiseerd. ‘Een prachtige vogelshow met veel soorten vogels’ vertelt 

secretaris Mettinus Doldersum. ‘We verwachten weer ongeveer 80 inzenders die rond de 700 wedstrijdvogels insturen en daarnaast nog 

circa 150 vogels voor de verkoopklasse.’ 

Alle leden van de NBvV mogen aan de tentoonstelling 

deelnemen. Het secretariaat van de show wordt gevormd door 

secretaris Mettinus Doldersum en penningmeester Tom Luth. 

Zowel het reglement als het inschrijfformulier komt op de 

website van de vereniging beschikbaar, maar kan ook per email 

of telefoon worden opgevraagd. ‘Inschrijfformulieren kunnen 

per email, maar ook per post naar geïnteresseerde liefhebbers 

worden verstuurd’ licht secretaris Mettinus Doldersum toe. 

‘Mensen uit de buurt mogen ook langskomen om het formulier 

op te halen. Indien gewenst helpen we ook bij het invullen van 

het formulier. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig om een 

mooie show neer te zetten. Een goede organisatie, een mooie 

rolstoeltoegankelijke accommodatie en een mooie catalogus. 

Daarnaast zijn ook de inschrijfkosten niet hoog. Een bezoek 

brengen aan de show is zelfs gratis.’ Ook heeft de vereniging veel 

aandacht voor dierenwelzijn. Aan de deelnemers van de cursus Surveillant NBvV 

wordt de mogelijkheid geboden om de praktijkopdracht tijdens de Open Nationale 

Vogelshow te doen. 

 

Evenement: Open Nationale Vogelshow 
Locatie:  Multicultureel Centrum De Schalm  

(Ringlaan 54, 7833 CE Nieuw-Amsterdam) 
Inbrengdatum: 24 oktober 2018 
Openingstijden: 26 oktober 2018 van 19:30 tot 22:00 uur 
  27 oktober 2018 van 10:00 tot 22:00 uur 
  28 oktober 2018 van 10:00 tot 15:00 uur 
Entree:  Gratis 
Inlichtingen: Mettinus Doldersum, 0591-553155, mdatv@outlook.com 
  Tom Luth, 0591-551662, tomenchrista@hotmail.nl 
  www.vogelverenigingnwamsterdam.nl 
 

Evenement: Nationale TT te Roden 
Locatie:  HCR Onder de Linden  

(Brink 27, 9301 JK Roden) 
Inbrengdatum: 30 oktober 2018 
Openingstijden: 1 november 2018 van 19:30 tot 22:00 uur 
  2 november 2018 van 10:00 tot 22:00 uur 
  3 november 2018 van 10:00 tot 15:00 uur 
Inlichtingen: Johan Bruining, info@devogelvriendroden.nl 
  www.devogelvriendroden.nl 

Jubileumshow Nieuw Buinen 
Het is dit jaar 60 jaar geleden dat vogelvereniging De 
Siervogel uit Nieuw Buinen werd opgericht. Henk Meinds 
was in 1958 bij de oprichting betrokken en is nog steeds lid. 
Hij was niet alleen lid van het eerste uur, maar wordt ook lid 
van het laatste uur. In 2019 fuseert De Siervogel met 
vogelvereniging Kleurenpracht uit Borger en vogelvereniging 
Odoorn en omstreken. 

Deze laatste tentoonstelling krijgt uiteraard wel een feestelijk tintje. 

Ter ere van het 60-jarig bestaan van de vereniging wordt dit jaar een 

jubileum tentoonstelling georganiseerd. Het is een tentoonstelling met 

een grote diversiteit aan vogels. Jaarlijks zijn er verschillende soorten 

grote parkieten en papegaaien. Het is een regioshow waar een ieder 

aan mee kan doen. Jaarlijks zijn er ongeveer 35 inzenders, maar dit 

jaar wordt er op meer gehoopt. Het inschrijfformulier is beschikbaar 

op de website van de vereniging, maar kan ook worden opgevraagd 

bij penningmeester H. Boekhoud. Voor informatie over de tentoon-

stelling kunt u contact opnemen met zowel TT-secretaris G.G. Steen-

bergen als penningmeester H. Boekhoud.  

Evenement: Jubileum tentoonstelling 
Locatie:  Verenigingsgebouw In het Tussendiep  

(Kerklaan 2, 9521 ZZ  Nieuw Buinen) 
Inbrengdatum: 5 november 2018 
Openingstijden: 8 november 2018 van 19:30 tot 22:00 uur 
  9 november 2018 van 13:00 tot 21:00 uur 
  10 november 2018 van 10:00 tot 15:00 uur 
Inlichtingen: G.G. Steenbergen, 0599 - 562035 
  H. Boekhoud, boekhoud23@ziggo.nl 
  www.desiervogel.nl 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Prachtige collectie krom-
snavels in Dalerpeel 

De afdelingsshow van vogelvereniging Vogellust uit Dalerpeel is een 

prachtig voorbeeld waar samenwerking toe kan leiden. Zowel leden van 

vogelvereniging Vogellust als leden van de Parkieten Sociëteit Drenthe 

kunnen deelnemen aan de show. Mede door de samenwerking met de 

Drentse afdeling van de Parkieten Sociëteit kan jaarlijks een prachtige 

collectie vogels aan het publiek worden getoond. In de ruime zaal staan 

circa veertig volières met kromsnavels opgesteld. Veel grote parkieten 

in prachtige kleuren. De opening is vrijdag 16 november om 19:30 uur. 

Na de opening is de zaal toegankelijk voor publiek. Secretaris Daan van 

Blanken omschrijft de tentoonstelling als één van de mooiste vogel-

shows van Drenthe. Op de website van de vereniging is een impressie 

van de show te zien. 

 

Jeugddag tijdens Refona Districtsshow Drenthe 
 De jeugddag wordt gehouden op zondag 16 december tijdens de Refona Districtsshow Drenthe in Zwartemeer. Het is dit jaar een 

samenwerking tussen het districtsbestuur en de Stichting Districtsshow Drenthe. Jeugdcoördinator Henk Steenbergen en Jeroen de Roo 

hebben de organisatie van deze dag in handen. 

Het is de laatste jaren moeilijk gebleken om de jeugdleden te enthousiasmeren voor een jeugddag. Mogelijk spelen ook andere verplichtingen hierbij een rol. 

Veel kinderen moeten op zaterdag naar de sportvereniging. Mogelijk dat het verschuiven van de jeugddag naar de zondag uitkomst biedt. Wellicht helpt het 

ook om de jeugddag naar de jeugd te brengen. Dus een jeugddag in de regio te organiseren waar de meeste jeugdleden wonen. Doordat een aantal jeugdleden 

al deelneemt aan de Refona Districtsshow Drenthe en op zondag de vogels weer op moet halen, is de verwachting dat er meer animo is. Ook zal de jeugddag 

open worden gesteld voor jeugdleden van het district Groningen. Wellicht dat de Drentse jeugdleden in de toekomst ook welkom zijn bij de jeugddag van het 

district Groningen en dat beide districten elkaar op deze wijze kunnen versterken om het bestaansrecht voor een jeugddag te behouden. Daarnaast is het 

belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van de jeugdleden. Daarom zal worden gezocht een activiteiten waarbij de jeugdleden bezig zijn. Op dit moment 

is het definitieve programma nog niet vastgesteld. Zodra het programma definitief is, zullen de jeugdleden hier bericht van ontvangen.  

Evenement: Vogelshow “Vogellust” 
Locatie:  Dorpshuis De Breiburg  

(Oranjestraat 2, 7753 TK Dalerpeel) 
Openingstijden: 16 november 2018 van 20:00 tot 22:00 uur 
  17 november 2018 van 10:00 tot 21:00 uur 
  18 november 2018 van 10:00 tot 16:00 uur 
Inlichtingen: Daan van Blanken, 0528-351435 
  www.vogellustdalerpeel.nl 

Gezellige vogelmarkt in 
Roden 

Meerdere keren per jaar organiseert vogelvereniging De Vogelvriend 

uit Roden een gezellige vogelmarkt. Een kort maar gezellig samenzijn 

met andere vogelliefhebbers. De zaal waar de markt wordt gehouden 

heeft een oppervlakte van circa 120 m².  De markt gaat om 13:00 uur 

open en eindigt omstreeks 14:30 uur. Doorgaans komen er tussen de 

20 en 30 bezoekers. Op de markt zijn 4 handelaren aanwezig en tevens 

wordt er voer aangeboden. Daarnaast mogen leden van De Vogel-

vriend Roden e.o. ook vogels te koop aanbieden. Zowel de entree als 

het parkeren is gratis. Tijdens de markt wordt er toezicht gehouden op 

naleving van de regelgeving van de NBvV door leden die de 

surveillantenopleiding volgen. 

Evenement: Vogelmarkt De Vogelvriend Roden e.o. 
Locatie:  Buurthuis De Bomenburcht  

(Klimop, 9301 PK  Roden) 
Data:  6 oktober 2018 

2 februari 2019 
2 maart 2019 
6 april 2019 

Entree:  Gratis 
Inlichtingen: Willem Kroon, 050-5013502 

info@devogelvriendroden.nl 
  www.devogelvriendroden.nl 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteitenkalender 2018-2019 
Tentoonstellingen 
PSC Noord-Nederland  Spec  26 okt – 27 okt  Stationsstraat 14, 9451 AJ  Rolde 

Nieuw-Amsterdam/Veenoord Nat  26 okt – 28 okt  Ringlaan 54, 7833 CE  Nieuw-Amsterdam 

Roden    Nat  1 nov – 3 nov  Brink 27, 9301 JK  Roden 

Gieten    Afd  2 nov – 3 nov  Boddeveld 17, 9461 JA  Gieten 

Nieuw Buinen   Bijz  8 nov – 10 nov  Kerklaan 2, 9521 ZZ  Nieuw Buinen 

Emmen    Afd  9 nov – 11 nov  Noordeind 21, 7815 PB  Emmen 

Zwartemeer   Afd  9 nov – 11 nov  De Plaatsen 17, 7891 BX  Zwartemeer 

Smilde    Afd  14 nov – 17 nov  Molenwijk 20, 9421 VA  Bovensmilde 

Klazienaveen   Afd  15 nov – 17 nov  Kruiwerk 40, 7891 MZ  Klazienaveen 

Meppel    Afd  15 nov – 17 nov  Dijkhuizen 66a, 7961 AM  Ruinerwold 

Erica/Coevorden  Afd  16 nov – 17 nov  Kalffstraat 86, 7887 AJ  Erica 

Dalerpeel   Afd  16 nov – 18 nov  Oranjestraat 2, 7753 TK  Dalerpeel 

Rolde    Afd  16 nov – 18 nov  Stationsstraat 14, 9451 AJ  Rolde 

Zuidwolde   Afd  22 nov – 23 nov  Oosterweg 14, 7921 GB  Zuidwolde 

Borger    Afd  23 nov – 25 nov  Molenstraat 3, 9531 CH  Borger 

Emmer Compascuum  Afd  23 nov – 25 nov  De Foxel 14, 7881 PH   Emmer-Compascuum 

Schoonebeek   Afd  23 nov – 25 nov  Europaweg 132, 7761 AL  Schoonebeek 

Beilen    Bijz  29 nov – 1 dec  De Paltz 7, 8411 PM  Beilen 

Odoorn    Afd  29 nov – 1 dec  Zuiderdiep 71, 7876 AD  Valthermond 

Hoogeveen   Afd  30 nov – 1 dec  Grote Beer 20, 7904 LW  Hoogeveen 

Zwartemeer (SDD)  Distr  13 dec – 16 dec  Verl. van Echtenskanaal NZ 2, 7894 EA Zwartemeer 

 

Vogelmarkten 
Emmer-Compascuum   6 oktober 2018   De Foxel 14, 7881 PH   Emmer-Compascuum 

Roden     6 oktober 2018   Klimop, 9301 PK  Roden 

Assen (afdeling Meppel)  27 oktober 2018  De Haar 11, 9405 TE  Assen 

Emmer-Compascuum   2 februari 2019   De Foxel 14, 7881 PH   Emmer-Compascuum 

Roden     2 februari 2019   Klimop, 9301 PK  Roden 

Roden     2 maart 2019   Klimop, 9301 PK  Roden 

Assen (afdeling Meppel)  23 maart 2019   De Haar 11, 9405 TE  Assen 

Roden     6 april 2019   Klimop, 9301 PK  Roden 

 


