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Gehouden in Dirksland van 14 t/m 17 december 2022 

Op 10 mei 1951 is de Eerste Flakkeese Vogelvereniging opgericht. In 2021 vierde de 
vereniging haar 70ste verjaardag. In de huidige tijd is dit een bijzonder jubileum. Wat is er 
mooier om in zo’n bijzonder jaar gastheer te mogen zijn van een evenement als de 
Districtstentoonstelling. Tijdens een Districtsvergadering in 2020 kwam het verlossende 
antwoord. In 2021, tijdens het 70-jarig bestaan van de vereniging zou de 
Districtstentoonstelling gehouden worden in Dirksland bij de Eerste Flakkeese 
Vogelvereniging. De eerste vergadering had al plaatsgevonden toen het keiharde besluit 
genomen moest worden om de show te cancelen in verband met de risico’s die het Corona 
virus toen nog met zich meebracht. Het was zuur en even slikken maar er werd direct 
besloten om dan in 2022 alsnog het district te mogen ontvangen. 

Een voordeel was dat de draaiboeken al gereed waren en op het aanpassen van wat data 
werden de plannen steeds concreter. Er werden afspraken gemaakt met het 
Stichtingsbestuur, met de SVIK en het bestuur van de Eerste Flakkeese Vogelvereniging en 
het enthousiasme werd steeds groter. Als gastheer van de show heeft de Eerste Flakkeese 
Vogelvereniging vooral de zorg gehad voor het organiseren van vrijwilligers, het opbouwen 
van de zaal en het enthousiasmeren van leden om in te schrijven voor dit mooie evenement. 
Het Stichtingsbestuur neemt onder andere alle administratieve zaken op zich. En helpt waar 
nodig de gastheer. 

Het begint voor de organisatie pas echt te kriebelen als de inschrijving opengesteld is. Het 
duurde even voordat de eerste vogels werden ingeschreven en ook de eerste weken werden 
er nog geen grote getalen vogels ingeschreven. Door extra inzet van beide besturen en het 
besluit om de inschrijftermijn een week te verlengen heeft ervoor gezorgd dat er een mooi 
vogels is ingeschreven. 

In totaal werden er 621 Ingeschreven en wat opviel was een mooie diversiteit aan vogels. De 
grootste groep waren de kleurkanaries. Wat was het genieten om bij het inbrengen en op 
zijn plaats zetten van de vogels de rijen vol te zien komen met gekleurde, bewegelijke en 
zingende vogels. Wat hebben we dit de afgelopen jaren gemist.   

Het inbrengen op de woensdag verliep zeer goed en de lichten konden tijdig uit zodat de 
vogels konden rusten voor de grote dag, de keurdag. 12 keurmeesters kwamen donderdag in 
de vroege morgen richting Dirksland om samen ruim 600 vogels te mogen keuren.               
De ontvangst met een lekkere kop koffie of thee en een broodje was zeer goed verzorgt. Na 
de opening van de Stichtingsvoorzitter namen de keurmeester plaats en konden de 
voorlopers aan de slag. De gehele keurdag verliep zeer soepel en half de middag waren alle 
vogels gekeurd en waren de prijzen verdeeld. Voor de keurmeesters zat het werk erop maar 
dan begint het voor de organisatie pas. De catalogus moet gemaakt worden, de zaal moet 
aangekleed worden, de vogels nalopen of er voldoende eten en drinken is en zo zijn er nog 
tal van klussen. Onze vrijwilligers zijn op zo’n dag en in de gehele week van onschatbare 
waarde. De samenwerking tussen de Eerste Flakkeese Vogelvereniging, de Stichting District 
Zuid-Holland en de SVIK was zeer goed en het was alsof men niet anders gewend was dan 
samenwerken. Toen alles gereed was ging eenieder moe maar voldaan richting huis. 



Op vrijdagavond tijdens de opening was er een gezellige groep mensen. Het bestuur van de 
Stichting nam het openen van de show op zich en ook kregen er 2 leden van de Eerste 
Flakkeese Vogelvereniging een speldje voor het zoveel jaar lidmaatschap van de vereniging. 
Lau van der Velde vierde een jubileum van 40? Jaar en de heer Jonker 25 jaar. Na de 
huldiging werd de show geopend en werden de keurbriefjes uitgedeeld. Er waren 
inschrijvers, leden, bestuurders maar ook geïnteresseerde uit de buurt die vanuit de krant 
hadden gelezen dat er een evenement was. Hoe leuk is het om met deze een praatje te 
maken en te horen te krijgen hoe leuk het is om te komen kijken en complimenten te krijgen 
voor hoe alles eruit ziet. Uiteraard werden er verschillende rondes met het rad van avontuur 
gedraaid. Vele loodjes werden er gekocht en leuke prijzen werden er gewonnen. Ook de 
inteken kaarten waren er weer waar Arie van Lenten de bezetting verzorgde. En hoe. Elke 
bezoeker werd gewezen op de kaart en maar enkele konden de verleiding mee te doen 
weerstaan. Dank nog Arie. 

Op zaterdag ging de zaal op tijd open en direct waren de eerste bezoekers met of zonder 
catalogus geïnteresseerd langs de stellingen liepen. Zo waren er de gehele dag door 
bezoekers en kon het rad weer verschillende rondjes draaien. Echt druk werd het in de 
middag. Het was tussen de stellingen druk maar drukker en gezellig was het in de zaal waar 
men lekker aan een tafeltje een hapje en drankje kon genieten en natuurlijk uitgebreid over 
de vogels kon keuvelen. Tegen het uitkooien aan werden de kampioenen in het zonnetje 
gezet. Het uitkooien verliep op 1 incident na vlekkeloos. Inschrijvers hadden begrip en 
geduld en binnen no time waren de stellingen leeg en konden vogels en inschrijvers 
huiswaarts. Zonder maar even af te wachten begonnen bestuurders, vrijwilligers en helpers 
van de SVIK af te bouwen en alle materialen weer voor een jaar lang netjes in de kasten te 
tassen. Het afbouwen verliep zeer snel en goed en binnen de kortste keren was de zaal leeg 
en aangeveegd. Nogmaals complimenten voor alle helpers en vaste vrijwilligers. Ter 
afsluiting van deze fantastische week werd er nog een hapje en drankje gedaan en zo werd 
een week om niet te vergeten afgesloten. 

Nog wat feiten. 
 

Kampioenen 
Kleurkanaries: L. Hameete 
Postuurkanaries: A. de Rover 
Europese cultuurvogels: P. Damme 
Tropische vogels: A. Keizer 
Kromsnavels: K. Goedegebuure 
Individueel jeugdklassement: Lars Nooteboom 
 

Sponsors  
Witte molen 
Welkoop Middelharnis  
Drukwerk Barendrecht  
Vogelmarkt Boskoop 
Stichting verenigd in kracht  
Gendika 
Pretty birds  
Nooteboom afbouw 



  
 
 



 

 

 


