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Voorwoord 
 Allereerst gezegende kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2016 gewenst. Als volière 

vereniging kunnen we terug zien op een goed jaar, we staan samen  met Urk op een gedeelde 

eerste plaats met 187 leden. Als bestuur zijn we er trots op dat we zo veel leden hebben. Toch 

zijn er dingen die we graag anders zouden hebben n/l., wat meer belangstelling op de contact 

avonden, deze avonden worden maar matig bezocht en de activiteiten commissie doet hun 

best om boeiende avonden te verzorgen, dus leden denk er eens over na om deze avonden te 

bezoeken. Twee oktober hebben we districtvergadering gehad, hier was niet veel aan de orde. 

Wel kwam naar voren dat de Bondsvoorzitter aftredend is en niet herkiesbaar, tevens is de 

districtvoorzitter ook aftredend en niet herkiesbaar, voor de laatste functie is Sicco Veenstra 

benaderd. Van 9/11/15 t/m 14/11/15 hebben we onze onderlinge tentoonstelling gehad. 

Maandag zijn we begonnen met de opbouw dit ging in een rap tempo, om 12 uur stonden de 

stellingen in de zaal, s’middags de puntjes op de i gezet en 21.00 uur waren alle 592 vogels in 

de zaal. Dinsdag om half negen waren de keurmeesters van de NBvV aanwezig, na eerst 

koffie werd er om negen uur begonnen met het keuren van de vogels, tussen 12 en 13 uur 

werd de inwendige mens voorzien, om 15 uur waren alle vogels gekeurd en waren de 

kampioenen bekend. Voor de kampioenen lijst zie elders clubblad of Woudzangerssite. 

Hierna werden de kampioenen, ere, eerste, tweede en derde prijzen op de kooien geplakt. 

Woensdag om 20.00 uur was de opening, hier was de opkomst goed van de inzenders en 

leden, donderdag en vrijdag was de zaal van 14.00 tot 22.00 uur open voor publiek, deze 

beide dagen werden goed bezocht. Zaterdag nog open van 10.00 tot 12.00 uur deze beide uren 

was er redelijke belangstelling. Om 13.30 uur werden de vogels uitgehaald en de stellingen 

weer de garage in, dat om 15.30 uur waren de vogels er uit en stonden de stellingen en kooien 

weer in de garage. Dit is nog nooit zo snel gegaan, dat al met al kunnen we terug zien op een 

zeer geslaagde onderlinge tentoonstelling week. De feestavond was een week later en wel op 

21 november, hier waren 61 personen aanwezig. Om 19.00 uur werd er aangevangen met een 

warm en koud buffet, wat weer goed  verzorgd  was en ons goed lied smaken. Na een korte 

pauze werden aanwezige  jubilarissen gehuldigd, Willem Weening en Henk Miedema kreeg 

de bijbehorende speld door Auke Bloemhof,  afgevaardigde van het district, opgespeld. 

Tevens waren ze ook 25 jaar lid en Kees de Meer 25 jaar steunlid zij kregen een klok met 

inscriptie en bos bloemen aangeboden door de Woudzangers. Hierna werden de kampioenen, 

ere, eerste, tweede en derde prijswinnaars gehuldigd. Hierna werden vier ronden bingo 

gespeeld en in de pauze werden loten verkocht waar mooie vleesprijzen waren te winnen. Om 

23.30 uur kwam er een einde aan deze gezellige en geslaagde avond en wenste de voorzitter 

een ieder wel thuis. Drie leden van de Woudzangers zijn naar een tentoonstelling geweest in 

België hier  waren zo’n tienduizend kanaries, Jan Eekkerk werd kampioen met een stam witte 

kanaries met 4 x 94 punten en Willem Weening behaalde brons. Kees Wiersma viel net buiten 

de prijzen. Er is een fruitmand bezorgt bij de fam. Albert Bakker. Vanaf 2016 is er een 

nieuwe ringencommissaris voor Bouke de Jong nl. Wietse van der Veen, Boekweitstrjtte 70, 

9281NG Harkema.  Het ligt in de bedoeling om dit jaar bij voldoende belangstelling weer 

eens naar Walsrode te gaan, hier volgt nog nader bericht over. Alle nieuwe leden van harte 

welkom bij de Woudzangers, vooral de twee jeugd leden, van deze leden moeten we het in de 

toekomst  hebben. De vroege kwekers een goed broedseizoen gewenst.                                                  

Vr. sportgroeten,  S. Brouwer             
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Jaarvergadering 

Wanneer: Woensdag 27 januari 2016 

Waar: café “De Klok”te Harkema 

Aanvang: 20.00 uur 

U bent allen van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te 

wonen en uw mening te laten horen. 

 

Agendapunten:  

1 Opening 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

3 Notulen en jaarverslag secretaris 

4 Jaarverslag penningmeester 

5 Benoeming kascommissielid 

6 Bestuursverkiezing: aftredend Bouke de Jong 

(niet herkiesbaar)                                    

Kandidaat Wietse van de Veen 

Andere kandidaten kunnen zich tot voor het 

begin van de vergadering opgeven bij het 

bestuur. 

7 Pauze 

8 Uitslag bestuursverkiezing 

9 Terugblik tentoonstelling/feestavond 

10 Rondvraag 

Tot woensdag  27 januari. 

Het bestuur 
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Agenda 2016 

Ledenvergadering:  27- 01-2016  aanvang 20.00 uur zaal de Klok Harkema  

Film/ Dia avond: 10-02-2016 aanvang 20.00 uur zaal de Klok Harkema 

Film/Dia avond: 23-03-2016 aanvang 20.00 uur zaal de Klok Harkema 

TT vergadering: 12- 10- 2016 aanvang 20.00 uur zaal de Klok Harkema 

Inleveren   19-10-2016 aanvang 19.00 uur zaal de Klok Harkema                  

TT formulier: 

Tentoonstellingweek: 14 t/m 19-11-2016   zaal de Klok Harkema                                               

Feestavond:  19-11-2016   aanvang 19.00 uur zaal de Klok Harkema 

 

Vogelmarkten2016 
Op 30 januari, 27 februari en 26 maart   word de volgende vogelmarkt van het jaar 2015 

weer gehouden, in de zaal van “de Klok” waar een ieder hartelijk welkom is, om een vogel 

aan te schaffen, of de overtollige vogels te verkopen. Ook ben je welkom voor een praatje, of 

je vogelvrienden te ontmoeten, onder het genot van een kop koffie, of iets sterkers, om de 

clubkas te spekken is de lotenverkoper aanwezig. Dus redenen genoeg, om op de laatste 

zaterdagmorgen van de maand langs te komen bij de Klok en misschien kunt u wat langer 

blijven, om zo de markt ook wat langer open te houden, misschien heeft u ook een idee hoe 

wij dat moeten aanpakken, dus graag tot ziens namens de marktmeester. AT Vissia 

Clubblad                                                                                                                                            

Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie 

weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u 

delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en 

verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 maart, dan verschijnt het volgende clubblad met 

uw nieuws op 26 maart 2016.           De Redactie 

Nieuwe Leden 
jeugdlid:              Janco Elzinga, Migchelbrinkwei 14, 9296 ME  Triemen, 0511-441731 

jeugdlid:              Douwe Hoeksma, M Hoeksmawei 8, 9289 JM  Drogeham, tel 0512-332602 

steunlid:               Klaas de Boer, Veenweg 14, 9367RA  De Wilp, tel 06-46784318 

steunlid:               J Beintema, Meekmastrjitte 28, 9172 NM  Ferwerd, tel 0518-840087 

nieuw lid:            O Gjaltema, Warreboslaan 5, 9231 AG  Surhuisterveen, tel 0512-363719 

nieuw lid:            T van der Land, Saedkampe 2, 9298 PV  Kollumerzwaag, tel 0511-701780   

nieuw lid:            A van Dijk, Koarteloane 59, 9298 RE  Kollumerzwaag, tel 06-40403837 
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Kennismaking met de familie H de Haan 
Dit keer was een afspraak ook weer snel gemaakt, want toen ik Harm belde was hij direct 

enthousiast, om zijn medewerking aan de kennismaking te verlenen. Daarom reed ik op 

dinsdag avond 1 december, naar het Molenerf 68 in Buitenpost, waar Harm met zijn vriendin 

Aukje woont, toen ik het erf op reed, kwam hij gelijk naar buiten, om mij alvast te 

verwelkomen, toen ik uitstapte, heb ik eerst gevraagd, of de auto op de oprit kon blijven staan, 

dat was geen enkel probleem.  

Toen we naar binnen gingen werd ik gewaarschuwd voor een hond, ik zei toen, ach ik ben 

niet bang voor honden, dat hoefde ook niet, want hij was niet echt kwaad, als dat wel zo was 

geweest, had ik misschien wel  een probleem gehad, want het bleek een rotweiler te zijn, maar 

toen ik binnen kwam, dacht hij dat ik bij hem kwam om te spelen, helaas kwam ik niet voor 

de hond, maar voor de kennismaking met, daar had ik meer aan om met Harm verder te gaan.  

 

Toen we in de kamer kwamen zei ik tegen Harm, laten we eerst maar wat foto’s maken, dan 

hebben we dat weer gehad en is de spits eraf. We zijn toen naar buiten gegaan door de tuin, 

om in het binnenhok wat foto’s te maken. Van de buitenvolière heeft Harm zelf foto`s 

gemaakt en mij later gestuurd, toen hebben we nog een poosje over de vogels gepraat, daarna 

zijn we weer naar binnen gegaan, waarna Harm koffie heeft gemaakt, met een overheerlijke 

koek, waar ik daarna met mijn vragenlijst kon beginnen. 

 

 

 

Harm is geboren in het Groninger Grootegast en is op anderhalf jarige leeftijd  naar het Friese 

Kootstertille verhuist, waar hij ook de lagere school heeft doorlopen. Het vervolg was in 

Buitenpost op de HAVO, dat heeft 6 jaar geduurd, omdat Harm, er wel eens wat te makkelijk 
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over dacht en sommige klassen 2 x heeft moeten doen. Dat was later in Leeuwarden bij de 

HBO net zo dat, duurde ook 6 jaar, voor hij ermee klaar was. Toen was er geen werk in de 

economie, waar ik voor gestudeerd had, dus toen heb ik gekozen, om als transportplanner aan 

de slag te gaan bij Inventra te Grootegast, dat heeft drie en een half jaar geduurd, toen zijn ze 

failliet gegaan en stond ik weer op straat, via een buurman, kwam ik toen bij MCS in 

Drachten als stukplanner, in de binnenvaart, waar ze allerlei producten verschepen van 

Rotterdam naar Westerbroek, dat bevalt mij goed. Ook moet ik om de 4 weken een weekend 

paraat zijn, dat gaat via de mobiele telefoon, dan moet je 24 uur per dag paraat zijn.  

 

Harm woont sinds 2008 samen met zijn vriendin Aukje, die uit Surhuisterveen komt en 

mobiel kapster is, die nog bij je aan huis komt, voor al je haarproblemen. Als het goed is gaan 

we in 2016 het huwelijksbootje betreden, waar ik wel naar uitkijk.  

Hoe is jou vogelhobby ontstaan Harm, dat is van huis uit gekomen, mijn pake had vogels en 

mijn vader ook. Toen we in Kootsteretille een paar keer verhuist waren, had ik op een 

gegeven moment meer vluchten voor de vogels dan mijn vader, tot dat hij nog maar 1 vlucht 

had en ik de rest. Ik heb toen vele soorten gehad, zoals Bergparkieten, Princessen, Pennanten 

en Bruinoorparkieten  

 

Dus toen ik in 2008 in Buitenpost ging wonen, moest er wel een vogelhok komen. Zo is het 

gekomen, na enkele verbouwingen is het nu zoals het is, waar ik kleine grasparkieten en 

valkparkieten in heb te zitten, wat voor mij de mooiste vogels zijn, daarom ga ik alles op alles 

zetten, om goed te gaan presteren met de valkparkieten, waar ik inmiddels 15 koppels 

wildkleur van heb zitten, verder ga ik door met de kleine grasparkieten, ook heb ik nog 2 

koppels Engelse grasparkieten, waar ik het ook eens mee wil proberen hoe dat gaat.  

Het voer wat ik mijn vogels verstrek, is het goedkoopste voer wat je kunt kopen bij de loods 

in Kootstertille, waar ik mijn voer koop. Het eivoer wat ik de vogels geef is van Kasper 

Fauna, verder krijgen ze maagkiezel een jodiumblokje. Fruit en groente geef ik heel weinig, 

wel geef in de zomermaanden dingen uit de natuur, die ik dan uit het veld zoek, dat vind ik 

mooi werk, om in het land zoeken naar allerlei zaden en kruiden voor de vogels.  

Het schoonmaken doe ik wekelijks, want ik wil het wel netjes  schoonhouden, op de grond 

van de binnen hokken heb ik beukenspaanders, die ik geregeld verwissel en de vloer  veeg ik 

elke dag schoon en 1x in de week dweil ik hem schoon, dan blijft het netjes wat ik ook wil. 

Het kweken begint bij mij in oktober/november, met de grasparkieten en in maart met de 

valkparkieten, ik laat ze maar 2 rondes grootbrengen, dan stop ik er weer mee, zo ben ik dan 

bijna het hele jaar aan het kweken, met de vogels, waarbij ik ook beukenspaanders, in het 

broedblok heb en bijna nooit een ei kapot, wat sommigen hun niet voor kunnen stellen, maar 

het is toch zo.  

 

De tentoonstellingen daar doe ik nu 3 jaar aan mee, dat is begonnen in Buitenpost, die hebben 

mij toen gevraagd, om mee te doen en dat is mij goed bevallen, daar leer je een hoop van. Hoe 

een vogel er moet zien en het is ook nog gezellig, je treft er andere vogelliefhebbers en je kunt 

even over je hobby praten, over het wel wee bij een collegakweker. Ik ben zelfs al een paar 

keer kampioen geweest op de tentoonstelling, zelfs in Harkema waar ik nu lid ben, was ik het 

afgelopen jaar kampioen met de kleine grasparkieten. Ik vond het een mooie tentoonstelling, 

met heel veel variatie en veel vogels, dat zie je hier in de omtrek niet meer. In de toekomst 

hoop ik dat ook te worden met de valkparkieten, die nu bij mij de voorkeur hebben, ik ga zelfs 

dit jaar nog naar de Friese kampioenschappen, maar afwachten hoe dat gaat, ik kijk er in ieder 

geval wel naar uit en misschien, ga ik volgend jaar wel meer tentoonstellingen doen, dat hangt 

weer af van de kweek en de kwaliteit van de vogels.  
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De vogelmarkten daar kom ik nooit meer, jaren geleden kwamen we wel op de markt in 

Harkema, misschien kom ik daar binnenkort ook wel weer eens kijken.  

Nou dan moet je wel vroeg zijn, want het begint om 8 uur en meestal om 9 uur, is er niet veel 

meer, dat was vroeger anders, dan duurde het wel tot 10 uur, maar helaas dat is vergane glorie 

en zal ook wel niet weer terugkomen, want wat eenmaal voorbij is komt niet weer terug.  

Ook de film/dia avonden wil ik wel bijwonen, als ik niks anders heb kom ik zeker, want dat 

hoort zo, als je lid van een vereniging bent, vind ik dat je daar ook heen moet, net zoals op de 

vergaderingen, daar moet je wel bij aanwezig zijn, dan weet je ook het reilen en zeilen, van de 

vereniging en kun je de op of aanmerkingen ook kwijt.  

Als lid voel ik mij wel thuis bij de Woudzangers, het is een mooie grote vereniging, met een 

goed bestuur en leuke mensen, laat dat zo maar blijven.  

Ook het clubblad is mooi overzichtelijk, met al het nieuws over de vereniging en de verhalen 

die de leden schrijven, als laatste wil ik ook nog wel even kwijt, dat de feestavond ook 

gezellig was en zeker voor herhaling vatbaar is, wij komen zeker weer. Harm heb je nog meer 

hobby’s, nee eigenlijk niet, alleen misschien dat ik graag mag vissen, maar daar heb ik 

eigenlijk te weinig vrije tijd voor, dus blijft dat er meestal ook bij en verder om het huis hoef 

ik niks te doen, want Aukje verzorgd de tuin, daar mag ik mij niet mee bemoeien en dat vind 

ik ook goed zo, want van tuinieren hou ik niet, laat mij maar van de vogels genieten. 

 

  
 

Nu Harm, ik ben door de vragen heen en het begint ook weer tegen middernacht aan te lopen, 

dus word het tijd om maar weer eens op te stappen, ik weet nu inmiddels ook weer genoeg 

over jullie, wat ik op kan schrijven, daarbij komt ook nog eens dat Aukje koud is en graag 

opgewarmd wil worden, door jou en daar hoef ik niet bij te zijn, bedankt voor de gezellige 

avond en voor de hapjes en drankjes en alvast gefeliciteerd, met jullie voorgenomen huwelijk 

in 2016.     AT Vissia 
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Schrijversmarathon.  

 

Deze keer ben ik gevraagd door Romke vd Veen om iets te 
schrijven in ons clubblad.  
Sinds 1 februari 1986 ben ik lid van “De Woudzangers”. 
Vanaf dat jaar heb ik alle jaren, met wisselend succes, 
meegedaan aan de tentoonstellingen. Door mee te doen, al 
is het maar met een vogeltje, ben je toch meer betrokken 
bij de vereniging. Op de tentoonstelling tref je dan ook 
andere vogelliefhebbers waarmee je dan over je hobby 
kunt praten. De afgelopen tentoonstelling was voor de 
vereniging wel een succes, bijna 600 vogels kon je 

bewonderen. Mooi is ook dat 
er een grote verscheidenheid 
is. Dus iedere vogelliefhebber 
kwam aan zijn trekken.  
Sinds het begin van mijn hobby heb ik altijd gekweekt met 
neophema’s, dus de turquoisines, splendid en elegant parkieten. 
Daarnaast heb ik ook altijd met valkparkieten gekweekt. Ook heb ik 
een periode gekweekt met de Prinses van Wales, Barraband en 
Pennant rosella parkiet. In de vluchten hield ik ook vaak 
diamantduifjes.  
Vanaf januari 1990 zit ik in het bestuur van de Woudzangers. Hier 
mag ik als penningmeester op de centen passen. Toen ben ik direct 
begonnen om de contributie incasso te automatiseren. Want het 
ophalen was ook een vreselijk 
werk. In het toen beginnende 

computertijdperk zijn we zo veel mogelijk gaan doen met de 
computer en internet. Sinds 2008 hebben wij onze eigen 
website. De laatste stap is dat het clubblad nu ook digitaal 
verschijnt. Wie weet wat er in de toekomst nog meer staat te 
gebeuren. Naast de vogelhobby zit ik ook nog op de badmintonvereniging in Surhuisterveen, hier 
probeer ik alle weken in de sporthal mijn shuttletje te raken.  
Ik hoop nog vele jaren te genieten van de vogelhobby.  
 
Benny van den Akker.  
 
Hierbij vraag ik Alle Helder of hij in het volgende clubblad deze marathon wil voortzetten. 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kvvv.nl/images/phocagallery/Kromsnavels/turquoisine-parkiet-man.jpg&imgrefurl=http://www.kvvv.nl/index.php/soorten/vogels-uit-australie/beschrijvingen/258-turquoisineparkiet&h=600&w=436&tbnid=4_VvcIMPjC-CpM:&docid=rumoxEOaN8JzdM&ei=NcpyVoiXAoWsOqCqvLAE&tbm=isch&ved=0ahUKEwjIhb_vkOPJAhUFlg4KHSAVD0YQMwhYKDEwMQ
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFqpy4kePJAhUGgQ8KHf7WCXkQjRwIBw&url=http://www.vogelproblemen.nl/Splendidparkiet.html&psig=AFQjCNH_evXYdEfT93aZ5Uy8l9TWyyuU5g&ust=1450449993030340
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sprsport.nl/wp-content/uploads/2012/03/Badminton-290x165.jpg&imgrefurl=http://www.sprsport.nl/sportdagbadminton/&h=165&w=290&tbnid=UUvQt9ICwcuTNM:&docid=vS8hGKzyhv-3OM&ei=MstyVsKiL8SpPrWimLAJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjCg77okePJAhXElA8KHTURBpYQMwhhKCUwJQ
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Vrijdag de 13 ….  

Het heeft ons geen ongeluk gebracht , maar liefst 16 kinderen kwamen gezellig knutselen op het 

podium tijdens de tentoonstelling in de Klok . Arend grapte al volgens jaar maar vogels op podium en 

de jeugd in de zaal ..  

Het was een gezellige drukte waarbij diverse creaties zijn gemaakt .  

We begonnen met een Terra bloempotje die ze konden verven of versieren , daar werd met touw 

een vetbol in gehangen en klaar was je eigen voederpotje .  

Er zijn pindas geregen door jong en oud oeps dat laatste mocht ik niet vertellen stttt , 

vogelhuisjesgemaakt,houten duiven en zwanen versierd kortom een echte crea middag je dus  

Na gedane arbeid  nog een lekker papatje met frikandel of kroketje gegeten .  

Ellen en ik hebben genoten dit is waar we het voor doen .. de jeugd vermaken .  

Tot volgend jaar allemaal en wie weet passen we dan inderdaad niet meer op het podium  
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Contactavonden 2016 

 

Op 10 februari --------- Derick Hiemstra (vogelringer) 

Op 23 maart    --------- Johan Zwart (keurmeester NBVV) 

 

Voor de onderwerpen die aan de orde komen lees de intros van 

beide heren.   

Ik, Derick Hiemstra kom op 10 febr. 
Mijn intro is dat ik een hobbymatige vogelringer ben, die in sommige projecten professionele hulp 
heeft van bijvoorbeeld de RUG uit Groningen. Ik ben zoon van Tseard Hiemstra , die jarenlang 
geschiedenis docent was aan de Mavo van Surhuisterveen. En op die manier , maar ook als vogelman 
bekend is in Harkema en omstreken. 
Zelf sta ik ook voor de klas. Ik geef gymnastiek in Hoogezand. Sinds 2010 woon ik in mijn ouderlijk 
huis, en gebruik veel vrije tijd om vogels te vangen voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Zit te twijfelen welk onderwerp ik zal pakken; ik heb veel plaatjes en materiaal om over te vertellen 
over plaatselijke vangsten. In mijn tuin te Koartwald worden per jaar tussen de 1500-2300 vogels per 
jaar gevangen. 
Van oudsher is deze tuin al een plek waar veel 
vogels geringd zijn, in eerste instantie door mijn 
vader, later met zijn 2-en en sinds 2010 zit ik 
grotendeels alleen op deze tuin. We hebben zo’n 
70 verschillende soorten kunnen vangen, maar er is 
geen jaar gelijk. Maar ik begreep van van den Akker 
dat jullie ook al eens een lezing van Peter Das 
hebben gehad. Ik hoor graag wat destijds de revue 
heeft gepasseerd. Dan kan ik mijn inhoud daar evt 
op aanpassen. 
 
Of ik ga een lezing houden over mijn ringwerk bij de 
Noordse Stern waarbij we de afgelopen jaren een 
paar keer het landelijke nieuws haalden met een 
afstandsrecord. 
De Noordse Stern trekt namelijk tot aan Australië 
en verder naar de Zuidpool. 
Door vogels uit te rusten met een chip die licht 
meet kunnen we zijn route volgen, als we vogel 
tenminste later weer terugvangen. 
 
Sinds afgelopen jaar heb ik een nieuwe 
recordvogel, die komt boven de 90.000 km in 9 
maand tijd ! 
 
Op de foto 1 van de 4 kerkuilen die dit jaar in mijn 
tuin werden gevangen. 
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Lezing Australische prachtvinken en neophemas 

Op 23 maart 2016 kom ik naar Harkema om een lezing te geven. 

De lezing zal gaan  over Australische prachtvinken (voor de pauze). Daarbij ga ik in hoe de 

vogels te kweken, verschil tussen de geslachten en de eventuele bespreking van de mutaties 

en na de pauze lijkt het mij goed om iets te gaan laten zien over de vele mutaties bij de 

Neophema’s. Ook deze presentatie zal gaan over de bespreking van de mutaties en waar op te 

letten. 

 

Groet Johan Zwart 
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Raadsels 

Paardenrace. 

Een rijke sjeik ligt op sterven. Hij laat zijn twee zonen bij zich roepen. Hij zegt hen: “Spring op je 

paarden. De zoon wiens paard als laatste bij het zomerpaleis aankomt zal alles erven!”. De zonen 

weten zich hiermee geen raad en gaan naar een wijze oude man. Zij leggen hem hun probleem voor. 

De man denkt even na en fluistert dan iets in hun oren. Daarop rennen de twee broers weg, springen 

op de paarden en gaan er als een haas vandoor. Wat heeft de wijze,oude man hun in het oor 

gefluisterd? 

Bad. 

Iemand krijgt een rondleiding in een psychiatrische kliniek. Aan het eind van de rondleiding vraagt hij 

de directeur: “Maar hoe bepalen jullie nou of iemand opgenomen moet worden?”. Dat is simpel 

antwoordt de directeur: “We vullen een ligbad met water en dan geven we de pa  nt een lepel, een 

kopje en een emmer. Daarna vragen we of de pa  nt het bad wil leegmaken”. “Aha, ik begrijp het”: 

zegt de bezoeker. “Een gezond iemand maakt het bad leeg met de emmer”. Hoe reageert de 

directeur? 

 

Antwoord raadsel paardenrace: De oude man zei: ”Ga op het paard van je broer zitten”. 

Antwoord raadsel bad: De directeur laat de bezoeker meteen opnemen voor een behandeling, want 

iemand met een gezond verstand haalt natuurlijk gewoon de stop uit het bad! 

 

======================================================= 

 

Pellerubriek 

Deze keer een Kweek verslag van Nationale pracht. 

De ijsvogel 

Alcedo Atthis 

King fisher 

 

De ijsvogel is ongeveer 17 cm groot waarvan de snavel 3,5 cm groot is en hij weegt ongeveer 

40 gram. 
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Een volwassen man heeft een zwarte snavel, het vrouwtje heeft aan de basis van de 

ondersnavel oranje/rood. 

De kop, rug en vleugels zijn kobalt blauw zijn stuit is ijsblauw, daar heeft onze ijsvogel zijn 

Nederlandse naam aan te danken. 

De borst is oranje tot bordeaux rood. 

De pootjes zijn kort en fel rood met zwarte nageltjes. 

 

  

 

Huisvesting; 

 

Mijn ijsvogels hebben een volière van 4m lang 1,5m breed en 2,5m hoog waarvan de 

zijkanten blind zijn en het dak is half dicht. 

De volière is op te splitsen in 2 volières van 75cm breed. (waarom leest u later in dit verslag). 

Een ijsvogel heeft altijd schoon helder en enigszins stromend water nodig, dit is makkelijk en 

goedkoop te realiseren door een plastic bak van 90 liter een klein vijverpompje en een uv 

lampje van 7 watt. 

 

IJsvogels graven hun nesthol in de natuur in steile oevers of in wortelkluiten van omgevallen 

bomen, deze is 80 tot 100 cm lang met aan het einde een holletje van 10 cm doorsnede. 

Dit heb ik nagebootst door 2 gaten in een plaat hout van 50 cm bij 60 cm te boren met een 

diameter van 5 cm, hier steek je een pvc pijp van 80 cm lang met een diameter van 5 cm in. 

Aan het einde van de pvc pijp komt een nestkast van 20 cm breed, 20 cm hoog en 15 cm diep. 

De pvc pijp en de nestkast worden gevuld met zand. 

Aan de voorkant van de houten plaat heb ik purr schuim gespoten en fijn zand erop gelijmd. 

De ijsvogels zullen 1 van de gaten uitkiezen en uitgraven, in de nestkast zullen ze een holletje 

graven waar ze de eitjes leggen. 

 

Het voedsel van de ijsvogel in de natuur bestaat voor 90 procent uit visjes en 10 procent uit 

insecten. 
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 Het eten van ijsvogels in gevangenschap: 

 

 

Als basis voedsel krijgen mijn ijsvogels visjes met een maximale grote van ongeveer 8cm, dit 

is afhankelijk van de soort vis,  je moet niet alleen naar de lengte kijken maar ook naar de 

hoogte van de vis (een winde is slanker dan een goudvis). 

Er worden ongeveer 20 visjes per vogel per dag gegeten. 

Daarnaast krijgen ze bij mij Morio wormen, meelwormen, wasmot larven en af en toe 

sprinkhanen. 

Een van de belangrijkste dingen die je moet weten van ijsvogels is, dat ze buiten de 

broedperiode geen soortgenoten verdragen. 

Dit komt omdat het voedselconcurrenten van elkaar zijn. 

In de maanden April tot en met September is er voedsel in overvloed, maar in de maanden 

Oktober tot en met Maart kunnen ze maar net genoeg voedsel bemachtigen om zelf in leven te 

blijven. 

Dus op het moment dat de rui begint moeten ze apart van elkaar gehuisvest worden. 

Zo niet dan vallen er doden! 

De balts ; 

Als de balts begint zul je je ijsvogels veel horen, dit zijn hele hoge piep geluiden. 

Op een gegeven moment zul je zien dat het mannetje met een visje in zijn bek zit, met de kop 

van het visje naar voren, dit doet hij alleen als hij het vrouwtje wil voeren of als er jongen zijn 

natuurlijk. 

Vanaf dit moment kun je ze weer bij elkaar plaatsen (bij mij wordt dan de tussenwand weg 

gehaald, zo hoeft er niemand aan een nieuwe volière te wennen). 
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Na een paar dagen zal het vrouwtje een visje aannemen en zijn ze voor dat broedseizoen weer 

aan elkaar gepaard. 

Na een week gaan ze graven in een van de broedpijpen, soms in beide. 

het mannetje blijft steeds visjes aanbieden, nu mag hij elke keer na het aannemen van het visje 

paren. 

Als het nest helemaal uitgegraven is zullen de eieren gelegd worden. 

Mijn popje gaat bij het 4e ei zitten broeden en meestal legt ze er dan nog 2 eieren bij. 

Het broeden duurt ongeveer 21 dagen. 

 

Zorg er voor dat je voordat de eieren uitkomen echte kleine visjes hebt, ter grootte van een 

halve tot max. 1cm, deze visjes worden de eerste 3 tot 4 dagen gevoerd daarna kun je weer 

normale visjes voeren. 

 

Na ongeveer 5 dagen worden de jongen geringd met 3,5mm ringen. 

Dit is VOOR dat de ogen open gaan! 

Na ongeveer 3 weken zitten ze in de veren en in die week zullen de jonge ijsvogels uitvliegen. 

Zodra je ziet dat ze zelf een visje vangen moet je ze bij de ouders weg halen. 

 

Als de jongen weg zijn zullen de ouders snel weer een ronde gaan broeden, maar let wel op 

zodra er geruid wordt moeten de ijsvogels weer gescheiden worden van elkaar anders 

gebeuren er ongelukken. 

Ook de jongen zullen aan het einde van de zomer ieder een aparte volière moeten hebben. 

Als je je aan de regels van dit kweekverslag kunt houden dan kun je heel veel plezier beleven 

aan het kweken met de mooiste vogel die er in Nederland rond vliegt. 

 

Ik wens je veel kweekplezier. 

Jacco Vermeulen 
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Kweeklijst 2015 

S Brouwer, Verlaatsdam 27 

9231ME Surhuisterveen 0512-362771 

Kweeknummer NC84 

Swiften, Pennant Wkl en Geel Pastel, 

Veelkleuren, Red Vented Blue Bonnet, 

Koningsparkiet, Pruimkopparkieten, 

Roodstuitparkieten en Eleganten. 

AT Vissia, Herestraat 17 

9851AA Burum 0594-249117 

Kweeknummer 0JZG 

Catharinas in diverse mutaties,  

Roodrug wildkleur, Pennant  Rosellas, 

Bergparkieten. Barrabanden, Stanley’s 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD  Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri, Nigrigenis, 

Xantops, Austr. Konings, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

 

KA Bakker, Reitsmastrjitte 12 

9281LD Harkema 0512-363303 

Kweeknummer AW74 

Lizard, Raza Español Rheinlanders kanaries, 

Binzen en Bichenow astrildes, 

Goudvinken. 

C Wiersma, Dwerssingel 2 

9281RN Harkema 0512-362971 

Kweeknummer VM15 

Kanaries Geel intensief, Geel schimmel, 

Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel. 

WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 06-51468225 

Kweeknummer 1MGV 

Kanaries Geel intensief + schimmel, 

Raza Espagnôl. 

Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 0512-360240 

Kweeknummer 9PAB 

Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur, 

grijs en isabel. 

W Bakker, de Zwaluw 12 

9231KG Surhuisterveen 0512-362812 

Kweeknummer AX03 

Pruimekoppen, Turquoisines opaline, 

Splendid wildkleur 

M Posthumus, De Treaskes 3A 

9283VE Surhuizum 0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Wildkleur roodbuik Turquoisines, Pastel 

roodbuik Turquoisines, Wildkleur Splendid, 

Witborst blauwe Splendid 

GT Bosma, Verlaatsdam 20 

9231MG Surhuisterveen 06-25040148 

Kweeknummer PUS7 

Bourkes wildkleur,opaline,rubino en lutino 

R Kempenaar, Foarwei 53 

9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124 

Kweeknummer N115 

Grijze Roodstaarten, Halsbanden, Pruim 

koppen, Conclurry’s, Putters, Groenlingen, 

Elzen en Barmsijzen, Gordelgrasvinken, 

Cubavinken,Japansemeeuwen,Gouldamadines, 

Driekleurpapagaaiamadines,Zilverbekjes, 

Mozambiquesijzen, Bichenows, Binzen 

astrildes,Fife Fancys.  

B. Rekker, Pastorijehof 11 

9294KB Oudwoude 06-29156265 

Kweeknummer 4RDR 

Swift parkieten wildkleur, Turquoisines wildkl  

en div.mutaties, Bourkes wildkleur en diverse 

mutaties. 

R. Veenstra, Kievitstraat 45 

9291HN Kollum 06=20263432 

Kweeknummer 9KHN 

Email rene@aga-roseicollis.com 

Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten. 

Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten, 

Fallow en splitten, Kuiven. 

Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel. 

Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie. 
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Lezersmarathon Ate Wijma 
 
In mijn gemengde volière zitten twee koppels wildkleur spitstaartamadines, diamantvinken , 
japanse meeuwen , bourkes en splendids.  
Van de bourkes en splendids heb ik geen jongen groot gekregen , maar van de 
diamantvinken en spitstaartamadines is dit wel gelukt. 
Vorig jaar had ik twee spitstaartamadines op de tentoonstelling met 91 en 92 punten  hier 
heb ik in het najaar bij een kweker er twee 
bijgekocht. Dit jaar hebben ze 12 jongen 
grootgebracht. 
Nu maar afwachten wat de resultaten op 
de TT zijn.  
Het koppel diamantvinken heeft ook 7 
jongen grootgebracht , waarvan er 3 naar 
de TT  gaan. 
Verder kweek ik nog met agapornis roseicollis in verschillende kleuren o.a.opaline lutino 
oranjemasker, pallid opaline oranjemasker en turquoise en een paar koppels catharina 
parkieten in turquoise. 
Dit ging dit jaar niet zo voorspoedig. 
Eind augustus zijn we verhuisd van de D.Wiersmastrjitte naar de Foarwei 219 in 
Kollumerzwaag  
Na een drukke periode hebben de vogels even een tijdelijk onderkomen zonder nachtverblijf 
naast ons huis en  moeten ze even wachten tot hun n 
 
Groet Ate Wijma 
 

 

 

========================================================================= 

 

 

 

Bericht van de Penningmeester. 

Het jaar 2015 is weer bijna voorbij.  

Mede omdat de NBvV de contributie al vanaf 2015 heeft verhoogd met € 2.00 per volwassen lid en   

€ 1.00 per jeugdlid zijn wij genoodzaakt onze contributie aan te passen. 

De incasso zal plaatsvinden in de eerste week van januari 2016. De nieuwe contributie voor 

volwassen leden is € 30.00 (was € 28.00) voor jeugdleden € 15.00 (was € 14.00) en voor steunleden  

€ 15.00 (was € 14.00). 

Penningmeester B.E. van den Akker. 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv67WVoOPJAhVFIA8KHQlXD_QQjRwIBw&url=http://www.diamantvink.nl/&psig=AFQjCNEUiSLL8vB6rOYcaUqBcuLsc7tu4A&ust=1450453933864651
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Onderlinge vogelshow 2015 

Momenteel hebben mijn vader en ik er alweer twee shows opzitten. Onze eerste show was 

onze eigen onderlinge show van de Woudzangers, waar wij altijd vol verwachting naar 

uitkijken. Na een aantal weken ons hard ingezet te hebben om de vogels in een goede 

conditie te verkrijgen mochten we onze vogels inbrengen. Met alle hoop wachtten we de 

keuringen en de uitslagen af en die bleken voor ons ook nog eens goed uit te pakken. Mijn 

vader was kampioen met een raza espanol van 93 punten en ik was jeugdkampioen met een 

raza espanol van 92 punten. 

Natuurlijk, het inbrengen en ophalen van de vogels is niet het enige wat ik tijdens zo’n show 

doe. Wie al enkele jaren onze show bezoekt, zal mij ook zeker wel herkennen als dat kleine 

jongetje dat de bezoekers altijd staat lastig te vallen met zijn lootjes. Dit doe ik dan ook al 

zo’n 8 jaar lang met veel plezier. 

Na deze show hebben we natuurlijk nog mogen genieten van een goed verzorgde 

feestavond. Deze was in mijn ogen dan ook zeer geslaagd (naast het feit dat de bingo mij 

weer flinke stressmomenten heeft bezorgd).  

De week erop meteen maar weer een show, weliswaar niet zo groot als onze eigen show, 

maar toch altijd de moeite waard om even een paar vogels heen te sturen. Dat betekende 

dan ook even een aantal vogels uitzoeken en heen sturen met wachten op het resultaat. 

Toen de uitslagen bekend waren, bleek ik kampioen te zijn met een raza espanol met 92 

punten. Weer een geslaagde show die dit keer voor mij alleen goed uitpakte. 

De komende weken gaan mijn vader en ik ons vooral richten op de Friese- en Nederlandse 

kampioenschappen die in het verschiet liggen. We moeten, om het onze concurrentie niet te 

makkelijk te maken, onze vogels in goede conditie zien te krijgen. Dat betekent dat we goed 

moeten letten op de hoeveelheid voeding van de dieren en de kwaliteit van de bevedering 

moet ook goed worden onderhouden. 

Toch zal voor mij de voorbereiding anders zijn dan voorgaande jaren. Dit komt vooral door 

de hoeveelheid toetsen die ik in het examenjaar moet maken. Mijn vader zal er dan ook 

vaker alleen voor staan in de voorbereiding dan in de voorgaande jaren. Ook zijn mijn 

sporten factoren die ervoor zorgen dat er minder tijd overblijft voor de gevleugelde 

vrienden, maar ondanks dat probeer ik mijn rol nog steeds te vervullen bij de vogels. 

 

Ik wens u nog veel succes bij de voorbereidingen en de komende shows. 

 

Met vriendelijke groet 

Romke van der Veen 
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Notulen TT-vergadering volièrevereniging  
‘De Woudzangers’ op woensdag 7 oktober 2015. 

Opening:  
Sipke heet een ieder welkom  en opent de vergadering 

 

Mededelingen en ingekomen  stukken:  

Bij de mededelingen komt er naar voren dat niet iedereen een clubblad 

ontvangen heeft. Hier wordt een ieder nogmaals gewezen op het laatste 

papieren clubblad waarin staat ‘dat een ieder die geen toegang heeft tot een 

pc en/of geen emailadres heeft, dit wil melden bij  B.E. van den Akker’. Voor 

wie dit nog niet gedaan heeft kan dit als nog melden bij Benny en zal in het 

vervolg het papieren clubblad krijgen. 

 

Het nieuwe vraagprogramma en TT-reglement: 

- Wanneer een groep uit 25 of meer vogels bestaat, wordt hier een 

kampioen uitgekozen. 

- Er kunnen geen ringnummers meer ingevuld worden op het inbreng 

formulier. 

- De derby vogel kan niet meer van te voren aangewezen worden. Dit zal 

bij de inbreng moeten gebeuren 

- Vogels mogen niet meer via de achterdeur ingebracht en/of naar de auto 

gebracht worden. 

 

Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling: 

Geen bijzonderheden. 

 

Rondvraag: 

Harke Pel vraagt of er niet beter één lezing gegeven kan worden i.p.v. twee? Dit 

wegens de zeer slechte opkomst bij de lezingen. We houden in 2016 nog twee 

lezingen. Wanneer de opkomst weer zo slecht is zal er in 2017 nog maar één 

lezing plaatsvinden. Aan een ieder dus de oproep om u toch eens op een lezing 

te vertonen. 

 

Afsluiting: Sipke wenst een ieder veilig thuis. 
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Dank online lezers en leden. 

Hallo Leden en online lezers, 
 
Een titel die veel zegt. 
Ik neem op een nette manier afscheid van mijn periode als vaste schrijver van dit 
mooie blad. 
De inspiratie is op, en de energie is er niet meer. Toch wil ik de mensen danken  die 
13 edities hebben gelezen. Ik mocht de ruimte gebruiken om mijn ervaring en passie 
te vertellen.  De tijd van kweken gaat krimpen, toch blijf ik vogels houden. De tijd die 
ik er in moet steken in alles wordt te veel. De andere passie fotografie viert hoogtij 
dagen. 
En is daar veel professionaliteit in te vinden. Afgelopen tijd heb ik zeer veel energie 
gestoken in de  fotografie. Ik ben er door gegroeid en wil door groeien in mijn 
wereldje als fotograaf. Ondertussen werk ik als persfotograaf voor RTV kanaal30. 
Hier kan ik mij uitleven in het beroep fotograaf. Ik kan natuurlijk een groot verhaal 
maken, maar ik blijf wel vogels houden. Welke weg ik ga bewandelen in 2016 is voor 
eerst niet 100% duidelijk. 
Dat ik sinds kort de Agaporniden niet meer in de selectie heb is duidelijk een teken 
van inkrimpen. Voor 2016 ga ik verder met Mvk Grasparkieten ( Fallows en Texas 
Clearbodies). 

De 2 koppels grote parkieten zullen blijven. Hier is weinig werk aan en dus behoud ik 
deze in de selectie. 

Ik wil langs dit verhaal iedereen danken. Misschien dat ik de pen over enkele jaren 
weer oppak!!!!! 

 Dank  Woudzanger lezers en bestuurders. 
 
Schrijver/kweker Doede Westra 
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Nawoord 

Dit is alweer de laatste pagina, van dit clubblad en ook het laatste van het jaar 2015, ik hoop 

dat u het dit jaar met veel plezier hebt gelezen, zodat wij in 2016 op dezelfde voet verder 

kunnen gaan. Ik wil wel doorgaan, want zo’n clubblad maken is wel leuk werk, vooral als er 

genoeg kopie binnen komt, daar hebben wij momenteel dan ook geen klagen over, laat dat in 

2016 ook zo blijven. Als eerste wil ik de leden bedanken, die prijzen beschikbaar gesteld 

hebben voor onze onderlinge tentoonstelling, dat was grandioos, ook mijn vaste helper 

Romke v.d. Veen weer bedankt, voor je bijzonder goede hulp en ik reken volgend jaar weer 

op je, tevens moet ik je nog even bedanken voor je stukje in het clubblad, blijf maar kopie 

inleveren daar ben ik blij mee. 

S Brouwer ook maar weer bedankt, voor je voorwoord, dat was weer mooi op tijd binnen, 

alleen mis ik de mop deze keer, misschien komt dat in 2016 weer goed. 

BE van den Akker, jij ook bedankt, voor de hulp aan dit clubblad, de ledenwijzigingen en niet 

te vergeten de lezersmarathon, over jou inmiddels topvogels. 

DP Westra jou moet ik ook bedanken, voor je bijzondere boeiende verhalen, jammer dat dit 

de laatste was, maar misschien komen die goede tijden wel weer terug in de toekomst, in ieder 

geval succes met je fotografie, misschien kunnen we later, nog wel eens een foto stelen voor 

het clubblad. 

H Pel ook weer bedankt, voor de “Pellerubriek” en voor de informatie over de filmavonden, 

nu maar hopen dat de leden gehoor geven aan de vele oproepen om eens zo’n avond te 

bezoeken, want het zou jammer zijn dat zoiets verloren gaat, want wat eenmaal weg is komt 

niet weer terug. Ook Arianne Pel en Ellen Helder bedankt voor de leuke knutselmiddag, de 

jeugd heeft zich wel vermaakt en misschien moeten de vogels wel op het podium en de 

kinderen in de zaal, dat is iets voor later, als er meer kinderen komen dan vogels. 

J Andringa bedankt, voor de notulen, zo heb je dan toch werk als secretaris van de 

Woudzangers, daar doe je het dan ook voor. De agenda punten heb ik wel aangepast, zonder 

met jou te overleggen, daar was de tijd te kort voor. 

AH Wijma bedankt voor je lezersmarathon verhaal, nu maar hopen dat de vogels, hun rust 

zullen vinden in het nieuwe onderkomen, als je dat voor de misschien strenge aankomende 

winter klaar hebt, of is het dan weer te klein, na een geweldig broedseizoen.  

W Weening jij ook bedankt voor de raadsels, alleen is het voor de leden wel jammer, dat ze 

door drukke werkzaamheden, de vogelweetjes en mooie moppen moeten missen, maar in 

2016 komen ze zeker terug, heb jij mij alweer toegezegd, dus daar reken ik dan maar weer op. 

Fam. H de Haan jullie ook bedankt voor de medewerking “ aan de kennismaking met”, nu 

maar hopen, dat het verhaal een beetje naar behoren is en dat je het met plezier leest, ik heb 

mijn best er tenminste voor gedaan, maar word inmiddels wat ouder en vergeet ook wel eens 

wat. Het was in ieder geval wel leuk, om bij jullie te zijn en van de hapjes en drankjes en 

vooral de gastvrijheid te genieten. 

De nieuwe leden welkom bij de Woudzangers, hopende dat jullie je gauw thuis mogen voelen 

en graag tot het eerst volgende evenement. 

Verder wens ik vanaf deze kant, een ieder prettige kerstdagen en een heel gelukkig 2016. 

`   De Redactie AT Vissia`   
 

 



 

30 
 

 



 

31 
 

 



 

32 
 

 


