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Voorwoord 

 

Het broedseizoen en de vakanties liggen weer achter ons. Hopende dat een ieder een 

fijne vakantie heeft gehad en tevens een goed broedseizoen. Er staan nu diverse 

tentoonstellingen aan te komen zoals onze eigen onderlinge tt. Zo kan een ieder zelf 

uitzoeken naar welke tentoonstelling hij gaan wil. Onze eigen tt is van 13/11 t/m 

18/11/2017 . Maandag beginnen we met de opbouw zodat een ieder s’avonds zijn 

vogels in kan brengen tot negen uur. Dinsdag 14 nov. worden de vogels gekeurd door 

de keurmeesters van de NBvV. Woensdag 15 nov. om 19.30 uur is de opening van    

de tt.  Donderdag 16 en vrijdag 17 nov. is de tt open voor publiek van 14 tot 22uur. 

Zaterdag 17 nov. nog open van 10 tot 12 uur, waarna de vogels om 13.30 weer 

kunnen worden opgehaald. Laten we er met elkaar weer een fijne en grote tt van 

maken zo dat een ieder weer kan zeggen dit is weer een echte Woudzangers 

tentoonstelling.                                                                                                                  

Het tt materiaal is weer nagezien, alles is schoon gemaakt, alle drinkflesjes en 

voerbakjes hebben een chloorbad gehad. De zitstokken zijn schoongemaakt, alles 

staat er spic en span voor.                                                                                                  

De feestavond is op zaterdag 25 nov. We beginnen met een chinees buffet.         

Hierna worden de leden Kees Wiersma en Tamme Alma ivm 50 jarig lidmaatschap 

van de Woudzangers en de NBvV, de leden G Huisman en Klaas van der Zwaag ivm 

25 jarig lidmaatschap van de Woudzangers en de NBvV en Wiebe Wassenaaar al 25 

jaar steunlid van de Woudzangers gehuldigd.                                                            

Hierna de prijsuitreiking  aan de kampioenen, ere, eerste, tweede en derde prijs 

winnaars van de tentoonstelling.                                                                                       

Na dit officiële gedeelte nemen Klun en Knoffelhakke het over (zie verder in het 

clubblad).  

In de pauze lotenverkoop waar mooie prijzen op zijn te winnen. Na het optreden van 

Klun en Knoffelhakke de uitslag. Het belooft weer een mooie en gezellige avond te 

worden, meer hierover zoals het reglement en programma feestavond elders in dit 

clubblad. Zo hebben we ook veel drinkflesjes over die voor een kleine vergoeding te 

krijgen zijn. De district tt word dit jaar in Balk gehouden van 19 /12 t/m 23/12 /2017. 

Zij die daar naar toe willen kunnen het inschrijfformulier krijgen op tt vergadering 

van 11/10/2017 in de Klok.                                                                                               

Hier nog de datums voor het jaar 2018: ledenvergadering 24/01/2018, contactavond 

7/02/2018, contactavond 21/03/2018, tt vergadering 10/10/2018, de onderlinge tt van 

12/11/ t/m 17/11/2018, feestavond 24/11/2018, allemaal in de zaal de Klok.                                                                                        

Verder wens ik een ieder veel succes op de diverse tentoonstellingen. Het Nederlands 

kampioenschap word de komende jaren in de IJsselhallen in Zwolle gehouden. Dit is 

voor ons mooi dichtbij. In augustus is de vogel markt weer begonnen, iedereen kan 

zijn vogels daar te koop aan bieden of een vogel kopen. Graag tot ziens op de een of 

andere tt, vergadering of markt. 

 

Vr. sport groet 

 

S. Brouwer 

 

 



Agenda 2017  
 

TT vergadering:     11-10-2017  aanvang 20.00 uur zaal de Klok Harkema 

Inleveren TT formulier: 18-10-2017             aanvang 19.00 uur zaal de Klok Harkema                   

Tentoonstellingweek:     13 t/m 18-11-2017               zaal de Klok Harkema                                               

Feest avond:     25-11-2017   aanvang 19.00 uur zaal de Klok Harkema 

 

 

 Vogelmarkten 2017 

 

Op 28 oktober, 25 november en 30 december  worden de volgende vogelmarkten van het 

jaar 2017 weer gehouden, in de zaal van “de Klok” aanvang 8.00 tot 10.00 uur, 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 december, dan verschijnt het volgende clubblad 

met uw nieuws op 30 december.         

 

De Redactie 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiToOmx7sLWAhULVRQKHVWABPMQjRwIBw&url=https://www.verdienjegek.nl/bijverdienen/marktplaats&psig=AFQjCNGslDAXbSqo2Ju6n_x5qsHV_LOY0g&ust=1506515611817229




Kweeklijst 2017 

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,  

Roodstuit wildkleur, Pennant  Rosellas, 

Bergparkieten, Barrabanden, Pracht Rosellas 

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 

Raza Espagnôl. Muncheners. 

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 

9299HZ  Zwagerbosch 0511-444721 

Kweeknummer 4PTL 

Wildkleur roodbuik Turquoisines, Pastel 

roodbuik Turquoisines, Wildkleur Splendid, 

Witborst blauwe Splendid 

A.Vlieger, Heidewei 70 

9231MG Surhuisterveen 06-25040148 

Kweeknummer 5RGL Ps 84407 

Halsbandparkieten Witkopwitstaarten               

( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in 

Opaline. 

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 



 

Tentoonstellingsvergadering 2017 

 

Wanneer:   Woensdag 11 Oktober     

Waar:   café “de Klok” te Harkema 

Aanvang:  20:00 uur 

 

 

Het is weer zover! De tentoonstelling komt weer dichterbij en 

hierbij hoort ook de tentoonstellingsvergadering. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te 

wonen. KOMT ALLEN!!!!!! 

 

 

Agendapunten: 

 

1)  Opening 

2)  Mededelingen en ingekomen stukken 

3)  Bespreking TT reglement 

4)  Pauze 

5)  Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling 

6)  Rondvraag 

7)  Sluiting 

 

Tot ziens op woensdag 11 Oktober! 

 

Het bestuur   
 

 





 

Pellerubriek 

Deze keer een kweek verslag van alweer een hele mooie Europese vogel. 

 

KWEEK  MET  DE  HOPPEN  (Upupa epops)                             door Jeu Smeets  

De hop heeft een lengte van ongeveer 28 cm., vertoont een lange naar beneden gebogen 

snavel, een oranjebruin verenpak, zwart-wit gebandeerde vleugels en staart en zijn kuif met 

lange zwartgepunte veren kan hij omhoog zetten. Als je deze vogel voor het eerst ziet vliegen 

krijg je de indruk dat hij erg onzeker is; hij gaat traag golvend door de volière als een 

overmaatse vlinder. Zijn roep, een vérdragend hoep-hoep-hoep, is niet mis te verstaan. Zijn 

voedsel bestaat uit zo ongeveer alles wat via zijn snavel te verwerken is en anders wordt het 

nog wel iets kleiner gehakt: larven, kevers, sprinkhanen, krekels, rupsen en nog een veelheid 

aan insecten, die voornamelijk vanaf de grond te behappen zijn. Het zijn zeer actieve vogels 

die in diverse landschapsoorten hun weg wel vinden. Toch schijnen halfopen landschappen 

met oude bomen en weilanden met knotwilgen, een bepaalde voorkeur te hebben. Als 

nestgelegenheid komt van alles van pas als de vogels maar een plaats hebben om zich terug te 

trekken. 

Bij de familie Bouten in Grubbenvorst 

werd gebroed in een eendennestkast. 

Omdat de hop alle geproduceerde 

ontlasting van hem(haar)zelf in het nest laat 

liggen, gaat dit meestal sterk ruiken. Dat 

heeft in de loop der eeuwen de vogel nogal 

wat onfrisse bijnamen opgeleverd, zoals 

stinkhaan, drekhaan en stronthaan.  

De hop heeft een enorm 

verspreidingsgebied:  hij komt voor in bijna 

geheel Europa (behalve Scandinavië) en Rusland, het midden Oosten, Klein Azië, Noordwest 

India, Turkestan en het Altaigebergte, Afrika en de Canarische eilanden. Het 

overwinteringgebied ligt over een zeer uitgestrekte lijn, die een beetje parallel loopt aan de 

evenaar.   

Terug naar de kwekers, Ton en Annie Bouten uit Grubbenvorst. 

 

In een slordig nest van zand en turfmolm, in een eendenkast, legt een hopje op 24 maart 2008 

haar eerste ei en ze begint te broeden op 27 maart vanaf het derde ei. In totaal worden er 

zeven eieren gelegd, waarvan er op ± 14 april drie uitkomen. Vier eieren blijken onbevrucht. 

Op 20 april worden de drie jonge vogels met een ringmaat van 4,5 mm. geringd en ze vliegen 

op 4 mei uit. Het vrouwtje blijft vanaf het eerste ei op het nest (maar begint een paar dagen 

later te broeden) tot de jongen ongeveer 14 dagen oud zijn en ze wordt in de tussentijd door 

het mannetje gevoerd. Door het reeds broeden en nog bijleggen van eieren, komen ook de 

jongen ongeregeld uit en moet er, als alle eieren bevrucht zijn, ook meermalen geringd 



worden. Na het uitvliegen worden de jongen nog 14 dagen door het mannetje gevoerd en dan 

beginnen ze snel weer aan een nieuw nest. 

De hop leeft in gevangenschap bijna 

uitsluitend van levende meelwormen, 

waarbij het opvalt dat de grootste en vetste 

er het eerst uitgezocht worden. 

Bij mijn bezoek op 29 mei zat het 

hopvrouwtje in dezelfde eendenkast weer te 

broeden op acht eieren. Bij nestcontrole 

verlaat zij haar nest absoluut niet. Ze zal 

hooguit een stukje opschuiven of zich op 

laten schuiven. Zo wordt foto’s maken 

gemakkelijk. 

Hoewel ik al broedresultaten heb gezien in een holle boomstam in een kooi van 2 x 1,5 x 2 

mtr., komt een vogel van dit formaat en met deze schitterende kleuren in een grote volière van 

15 x 15 mtr. toch beter tot zijn recht. En al helemaal als de zon schijnt. 

 

Nog een pellerubriek verhaaltje over mutatie in de natuur 

Een beetje 

albino?  

Vandaag kreeg ik 

bijgaande foto 

toegestuurd van 

een “bonte kauw” 

met de vraag: is 

dit “een beetje 

albino”? Nee, een 

beetje albino kan 

niet. Dat is 

vergelijkbaar met 

een beetje 

zwanger (of een 

beetje 

wereldkampioen). 

Albinisme is een 

genetisch defect 

dat het hele dier treft. Een albino ontbeert in het hele lijf het pigment melanine. Door de 

afwezigheid van dit pigment worden veren en haren wit, en de ogen rood (namelijk geen 

pigment in de iris). Voor vogels geldt dan ook dat de snavel en poten licht rose worden. 

Omdat dieren naast melanine ook andere typen kleurstoffen kunnen hebben, is het 

mogelijk dat die andere kleurstof – verdund – zichtbaar is. Albinisme is absoluut: het 

hele leven en het hele lijf.  

https://almerenatuur.wordpress.com/2014/07/14/een-beetje-albino/
https://almerenatuur.wordpress.com/2014/07/14/een-beetje-albino/


Het bonte patroon van deze kauw duiden we aan met leucisme. Deze kleurafwijking wordt 

veroorzaakt door de afwezigheid van alle kleurstoffen. Leucisme is nooit absoluut (rode ogen 

komen bij leucisme bijvoorbeeld niet voor), vaak pleksgewijs en kan door de jaren ook toe- of 

afnemen. Bij zwarte vogels als merel, kraai en kauw valt leucisme erg makkelijk op. Vaak 

gaat het dan om enkele veren, soms de helft van het verenpak, zelden om alle veren. Er zijn 

diverse gevallen bekend van geringde vogels die van jaar op jaar gevolgd konden worden. 

Deze vogels vertonen van jaar op jaar (van rui op rui) vaak veranderende hoeveelheden witte 

veren. 

Leucisme wordt 

vaak in de stad 

opgemerkt. Is 

het een stedelijk 

fenomeen? Dat 

is een lastige 

vraag. In de 

eerste plaats 

moet je de 

waarnemersinte

nsiteit in 

ogenschouw 

nemen. Waar 

veel ogen zijn, 

wordt veel 

gezien. 

Daarnaast, de 

genoemde 

soorten zijn wel vogels die in de stad algemeen voorkomen. Bij ringonderzoek aan 

rietzangvogels kom ik leucisme ook met enige regelmaat tegen. Het gaat dan om soorten als 

rietzanger en kleine karekiet. De kans dat een dergelijke vogel wordt gezien en als leucist 

wordt herkend is aanzienlijk kleiner. Het zijn verborgen levende vogels, waarbij de witte 

veren in het lichtbruine kleed niet zo sterk opvallen. 

Net als over albinisme wordt vaak beweerd dat leucisme, dieren kwetsbaar maakt voor 

predatie. De gedachte is dat een leucist of albino sneller opvalt. Ik geloof daar niet zo in, en 

wel om twee redenen. Een sperwer ziet een merel ook wel zonder de witte veren.                  

Zo “schutkleurderig “ is een merel nu ook weer niet en ook zonder leucistische merels weet 

een sperwer zijn maag wel vol te krijgen. Het is zelfs goed denkbaar dat een bont verenpak 

eerder afschrikt. Het is afwijkend van de norm en kan een predator daardoor in verwarring 

brengen. 

 

Ton Eggenhuizen 

 



 



 

Vraagprogramma en reglement 58
e
 Onderlinge Vogeltentoonstelling 2017 

 

Georganiseerd door Volièrevereniging 

”DE WOUDZANGERS” DROGEHAM E.O. 

De tentoonstelling wordt gehouden in zaal: 

”DE KLOK” B.HARKEMASTRAAT 1 te Harkema. 

Van maandag 13 November t/m zaterdag 18 November 2017. 

 

art 1. 

Het bonds T.T. reglement is van toepassing op deze Onderlinge 

tentoonstelling. Alle inzenders worden geacht van de inhoud 

daarvan kennis te hebben genomen en dienen zich hieraan en  

aan onderstaande artikelen te houden. Ingeschreven kan worden 

in alle groepen en klassen zoals gevraagd in het bondsvraag 

programma, met uitzondering van groep 1 en 2 

wat in de TT bijlage van onze vogels staat afgedrukt.  

 

art 2. 

Inschrijvingen van alle leden van “de Woudzangers” zijn van harte welkom 

 

art 3. 

Ingeschreven kan worden als volgt: 

  A: E.K. enkelingen 

  B: E.K. stellen ( 2 identieke vogels )  

  C: E.K. stammen (4 identieke vogels )   

  D: O.K. open klasse enkelingen en vogels zonder ring. 

art 4. 

Inlandse vogels worden alleen geaccepteerd, indien voorzien van een erkende gesloten 

voetring van de N.B.v.V. 

 

art 5.  

Alle E.K. vogels moeten zijn voorzien van een vaste voetring van de N.B.v.V. of van 

andere bonden door onze bond erkend met het kweeknummer van de inzender. 

Het ringnummer van de vogel kan niet meer ingevuld worden op het inschrijf formulier. De 

vogels die worden 

ingeschreven mogen naast de bondsring geen andere ringen of herkenningstekens dragen. 

 

art 6. 

Iedere vogel dient apart in een door de bond voorgeschreven T.T. kooi te  

worden ingezonden. Alle kooien moeten voorzien zijn van een voorge- 

schreven voerbakje en tevens van wit schelpenzand en 

voor 24 uur zaad.  Bij vruchten en insecteneters moet men kattenbakvul- 

ling gebruiken,  parkieten geen voerbak. Eigendoms kenmerken 

mogen uitsluitend op de onderkant van de kooien voorkomen. 

 

art 7.  



Vuile of niet uniforme kooien, anders geschilderd dan voorgeschreven, evenals zieke en 

gebrekkige    vogels worden niet op de T.T. toegelaten. Kooien dienen aan de buitenkant 

zwart te zijn geschilderd, ook de achterkant. De vogels worden naar eer en geweten zo goed 

mogelijk verzorgd. De organiserende   vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

ziekte of sterfte van de ingezonden vogels gedurende de tijd dat de vogels op de T.T. 

verblijven. Vogels voorzien van een knijpring worden niet gekeurd als deze ring niet voor de 

T.T. is verwijderd. 

 

art 8.  

Vogels en kooien zijn van bondswege verzekerd tegen brand, verstikking tengevolge van 

brand en tegen diefstal na braak indien de waarde van de vogel en kooi op het inschrijf 

formulier is vermeld. ( normale handelswaarde). 

 

art 9. 

Tijdens de T.T. is het een ieder verboden kooien van de stellingen te nemen of vogels te 

voederen zonder toestemming van het T.T. bestuur. 

 

art 10. 

Het inschrijfgeld bedraagt voor alle klassen € 1,25 per enkeling, € 2,50 per stel en 

 € 5,00 per stam. Inschrijvingen boven 10 vogels gratis. Stammen en Stellen 

dingen niet  mee in de klasse enkelingen maar wel voor de mooiste vogel van de T.T. 

Catalogus is voor de inzenders gratis. 

 

art 11. 

Aan de inzenders wordt geen inschrijfgeld terugbetaald bij het 

niet inzenden of door weigering van het T.T. bestuur i.v.m. zieke vogels of vuile kooien e.d. 

 

art 12. 

Tijdig worden U met de inbreng/afhaalkaart, enz. ook de kooinummers toegestuurd. De 

kooinummers zijn zelfklevend en dienen in het midden van de kooi te worden geplakt. 

Kooinummers bestemd voor de klapkooien dient u bij het inbrengen af te geven. Ook de 

stickers van de absente vogels inleveren. 

 

art 13. 

Jeugdleden ( t/m 16 jaar inschrijfdatum T.T. bepalend) moeten hun geboortedatum op het   

inschrijfformulier vermelden. 

 

art 14. 

Tijdens het inbrengen en afhalen van de vogels heeft niemand toegang tot de T.T. zaal, 

behalve de T.T. organisatie en aangestelde personen. 

 

art 15. 

Inschrijvingen inleveren met het verschuldigde bedrag op: woensdag 18 oktober tussen 19.00 

uur en 20.30 uur in de Klok te Harkema, of per post met gelijktijdige overmaking van het 

verschuldigde bedrag. 

(vol. ver. ” De Woudzangers” reknr: NL39RABO0356409945). 

Huurkooien worden direct bij de inschrijvingen uitgegeven zonder drinkflesjes en voerbakjes. 

 

art 16. 

De inbreng van de vogels is maandag 13 november tussen 19.00 uur tot 20.30 uur in zaal  



De Klok, B.Harkemastraat 1 te Harkema. Inbreng/afhaalkaart met de vogels inleveren. De 

vogels kunnen worden afgehaald op: Zaterdag 18 November 2017 van 13.30 uur tot 14.30 

uur.  

Afhalen op afroep door het bestuur. Huurkooien verplicht schoon inleveren. 

 

art 17. 

Het is een ieder, zowel inzender als bezoeker, ten strengste verboden zich met vogeldoosjes, 

lopers e.d. in de tentoonstellingszaal te bevinden. 

 

art 18. 

De keuring zal geschieden bij kunstlicht. 

  

art 19. 

De Tentoonstelling is geopend: 

Woensdag   15 nov. opening  20.00 uur tot 22.00 uur.. 

Donderdag   16 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Vrijdag  17 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Zaterdag  18 nov. van  10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

art 20. 

Verkoopklasse voor inzenders 

Tijdens de T.T. van ” De Woudzangers” zal een aparte verkoophoek worden ingericht waar 

inzenders vogels te koop kunnen aanbieden. Hiervoor zijn bij A Helder uniforme kaartjes af te 

halen. De vogels  in  de verkoopklasse zijn direct na inbreng beschikbaar voor verkoop en om 

in ontvangst te nemen. Ieder die vogels te koop aanbiedt dient zelf zorg te dragen voor de 

verkoop en vervoer van zijn vogels en is hier ook zelf verantwoordelijk voor.  

De vogels kunnen uitsluitend te koop worden aangeboden in  T.T. kooien met naar keuze een 

maximum van twee vogels per kooi, Eventuele kooihuur voor de verkoop- verkoopklasse 

bedraagt € 1,00 per kooi. De kooien dienen schoon te zijn en voorzien van drinkflesje, gevuld 

voerbakje en voorgeschreven bodembedekking. 

Vogels in lopers, kistjes, kratten,  evenals vuile kooien worden niet geaccepteerd. De 

verkoopklasse sluit zaterdag om 11.30 uur. Vogels en kooien dan ook direct verwijderen! 

 

art 21.  

Voor het inzenden van grondvogels voor groep 33 is een entverklaring verplicht, deze  

entverklaring samen met het inzenden van de vogels inleveren. De verklaring moet minimaal 

2 weken en maximaal 5 maanden voor de tentoonstelling zijn afgegeven door een dierenarts. 

 

art 22. 

 In de T.T. zaal is het verboden te roken. 

Verder in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het T.T. bestuur c.q. het 

bestuur. 

 

Volière Vereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 

T.T. Secretaris  A.T.Vissia,  Herestraat 17 

9851 AA Burum, tel: 0594-249117. Email: a.vissia@knid.nl 

                                                                                                                                                     

 

                                              

 



Prijzenreglement.       
Volièrevereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 

A. 

Het Bondskruis. Alleen voor leden van de organiserende vereniging, dit lid moet zijn ringen 

bestellen en betalen bij de volière vereniging ”De Woudzangers”. Het Bondskruis valt dit jaar 

in de Tropen. 

B. 

Wisselbeker. Voor leden, dezelfde als in punt A stelt de vereniging een fraaie wisselbeker 

beschikbaar. Voor de 5 beste eigen kweek vogels word de wisselbeker Avicultura beschikbaar 

gesteld. 

C. 

Bondsmedailles. Deze worden gelijkelijk naar het aantal inzendingen over de vogels verdeeld. 

Hiervoor moet men minimaal 89 punten behalen. 

Groep 3 en hoger.                                                                                                                           

. 

E.K.       O.K.                                                          

89 punten  3
e
 prijs.    90 punten 3

e
 prijs.           

90 punten  2
e
 prijs.    91 punten 2

e
 prijs.      

91 punten  1
e
 prijs.     92 punten 1

e
 prijs.      

92 punten ere prijs 

 

Stellen      Stammen 

Totaal punten en eenheidspunten  Totaal punten en eenheidspunten 

178-179 punten 3
e
 prijs   356-359 punten 3

e
 prijs 

180-181 punten 2
e
 prijs   360-363 punten 2

e
 prijs 

182-183 punten 1
e
 prijs   364-367 punten 1

e
 prijs 

184 en hoger ereprijs    368 en hoger ereprijs 

Een stellenkampioen moet minimaal 178 punten en een stammenkampioen moet minimaal 

356 punten behalen zonder eenheidspunten   

    

Vrije Derby.                                                  

Iedere deelnemer kan 1 van zijn ingeschreven E.K. vogels aanwijzen als z.g. ”derby vogel”, 

voor de beste derby vogel wordt een afzonderlijke prijs beschikbaar gesteld. Het aanwijzen 

van de derby vogel kan uitsluitend plaats vinden op het inbrengformulier, door in de 

betreffende kolom het kooinummer te vermelden. 

Jeugdkampioen. 

Er zal voor de jeugd een fraaie beker beschikbaar worden gesteld aan de hoogst eigen kweek 

vogel  en openklasse vogel. 

Kampioenen. 

Worden door de keurmeester aangewezen. Kampioenen ontvangen alleen de kampioensprijs 

en eventuele bondsprijzen, de lagere prijzen vervallen. Een kampioen moet minimaal 89 

punten E.K. en 90 punten O.K. behalen en er moeten minimaal 8 vogels in deze groep 

vertegenwoordigd zijn. 

Resterende prijzen. 

Voor de Ere, 1
e
, 2

e
, en 3

e
 prijzen kan men i.p.v. bekers of verzamelprijzen ook geldprijzen 

vragen. Uw keuze graag duidelijk op het inschrijfformulier aangeven. Anders worden 

Geldprijzen uitgekeerd. 

Volière Vereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 

T.T. Secretaris  A.T.Vissia, Herestraat 17  

9851 AA Burum, tel:0594-249117.  Email: a.vissia@knid.nl 



 





Uit de historie van de Woudzangers. 

Onderstaande artikelen zijn opgespoord uit kranten van destijds. 

 

 

Ingezonden stuk Feanster 05-02-1960 De Feanster 03-02-1960   

 

 

 



Kennismaking met de fam. R Buisman 

 

Dit keer moest ik weer zelf iemand zien te vinden, die mee wilde doen, aan de kennismaking 

met, maar het was weer snel geregeld, want toen ik Ron Buisman belde, was die in eerste 

instantie niet zo zeker van zijn zaak,maar ik had hem zomaar zover, dat hij wel mee wilde 

werken aan de rubriek, kennismaking met. Zodoende kwam het dat ik, dinsdagavond 5 

september richting  Kollum ging, naar de Bruneel 35, waar de fam. Buisman woont.  

 

Hij stond mij buiten bij de buren, al op te wachten en was wel wat nerveus, wat hem die 

avond stond te wachten, maar mijn vragen zijn niet moeilijk, die kan een kind al wel 

beantwoorden.  

Toen we zijn oprit opliepen, lag daar nogal wat timmermateriaal, ja zei Ron, ik ben weer wat 

aan het verbouwen met het huis, ik ben bezig met een trimsalon te bouwen voor de vrouw, 

want dat is haar werk hondenkapper.  

Als we dan doorlopen vraagt Ron mij, ben je ook bang voor honden, ik antwoord van nee, 

toen hij de garagedeur opendeed, kwamen er gelijk 3 honden op mij af, een mooie eigenwijze 

Koningspoedel en 2 Engelse Bulldoggen. Gelukkig ben ik niet bang en de honden niet kwaad. 

Als we dan doorlopen naar achteren, komen we in een grote diepe tuin, met uitzicht op de 

landerijen en op Dokkumer Nieuwe Zijlen.  

 

Ook staan er de volières voor 

de vogels die buiten kunnen 

komen, daarna lopen we weer 

terug en gaan naar diverse 

binnenhokken, waar Ron 

allemaal kooien heeft met 

vogels, nadat we wat foto’s 

hebben gemaakt, gaan we naar 

binnen voor de koffie, waar ik 

kennis maak met Annet de 

vrouw van Ron.  

Na een beetje gekibbel, over 

wie koffie mag maken voor 

mij en de rest, gaan we maar 

beginnen met de vragen. 

Ron is geboren in de grote 

stad Groningen, waar hij ook naar de lagere school is geweest, het vervolg hierop was op de 

MAVO en daarna nog naar het MDS geweest, allemaal in Groningen.  

Toen was de studie volbracht en ben ik gaan werken, eerst bij v/d Valk in de horeca, dat heb 

ik 3 jaar gedaan. Toen ben ik als beveiliger gaan werken bij het AZC in Kollum, dat heeft 5 

jaar geduurd, daarna ben ik ben justitie gaan werken, als bewaker in de gevangenis van 

Leeuwarden, daar heb ik mij opgewerkt tot groepsleider inrichtingswerker, nu ben ik hoofd 

arbeid in Veenhuizen, dus het komt hier op neer, geboren in Groningen, later voor Friesland 

gekozen, wat een hele goede keuze is geweest en nu werk je in Drente.  

 

Ron heeft ook verkering gehad, een meid van het platteland, wat nu zijn vrouw is en die komt 

van Noordhorn, dus ook een echte Groningse, die werkt als honden verzorgster, waar ze ook 

nog voor studeert in Norg, als alles meezit, wil ze binnenkort haar eigen trimsalon beginnen in 

Kollum, als dat gebeurt, kom ik zeker bij jullie voor een advertentie voor het clubblad.  



Ook hebben ze in hun huwelijk wat in 1994 is voltrokken, 2 zoons gekregen, die alweer 22 

jaar en 17 jaar zijn.  

Hoe is jou vogelhobby ontstaan Ron, dat is 27 jaar geleden begonnen, toen kreeg ik een 

valkparkiet van Ronnie Pander uit Harkema, die werkte toen ook op het AZC in Kollum, later 

werd dat een hele kolonie, aangevuld met agaporniden nl roseicollis.  

Daarna kwam ik in contact met Veenstra uit Nuis en ben ik begonnen, met Pyrrhura’s 

Souancei perna, daarna kwamen er Molineas die ik bij Wolter Huisman kocht, op een 

gegeven moment had ik wel 40 kooien met Pyrrhura’s, waarvan veel mutaties, op een 

gegeven moment, werd het mij allemaal te veel en ben ik in 2007 gestopt met vogels.  

 Ben toen met honden gaan fokken, de Engelse Buldoggen waren dat, ik heb zelf toen een 

kennelnaam gekregen, dat was wel een mooie hobby, maar ook ontzettend veel werk en je 

komt als beginnend fokker, echt niet aan de bak bij de gerenommeerde fokkers, maar ik heb 

er wel van genoten, om met honden om te gaan en enkele nestjes te fokken, dus dat heeft ook  

niet lang geduurd.  

Want in 2011 zijn we verhuist in Kollum en ben ik weer begonnen met vogels, nu heb ik nog 

Zuid-Amerikanen, Pyrrhura’s, Forpussen en Catharina’s,  de moeilijk te kweken soorten, 

maar het gaat mij heel goed af, want ik heb heel goed gekweekt, ook met al die mutaties.  

 

De catharina’s heb ik van 

Matthijs Slagter, dat is 

mijn mentor bij de 

NBvV, voor de cursus 

keurmeester, wat ik nu 

ook doe, hoop in januari 

met goed gevolg de 

cursus te beëindigen en 

mijn diploma te halen, 

helaas is het wel een 

pittige cursus van 2 jaar, 

waar je dan veel leert 

over de vogels, we zullen 

afwachten. 

Het voer wat ik de vogels 

verstrek, is van Teurlings 228 aangevuld met papagaaienmix.  

Het eivoer komt van Kasper Fauna, waar ik nog aan toe voeg universeel voer, Avisopfok, 

Probiotik en Spirulina, daarnaast krijgen ze nog Rozebottel, Kamille en wat fruit.  

 

Schoonmaken doe ik niet wekelijks, maar met mate als het te smerig word, maak ik het 

schoon, want het moet niet een bende worden en beginnen te stinken, daar hou ik niet van en 

dan is het ook niet lekker vertoeven bij de vogels.  

Het kweken gaat bij mij bijna een heel jaar door, want de meeste vogels die ik heb zijn 

nestslapers, dus heb ik die kweek niet zelf in de hand, als de vogels broedrijp zijn, gaan ze 

beginnen wanneer zij willen en niet wanneer ik het wil, dat is het mooiste van de vogelhobby, 

er zijn altijd verrassingen bij.  

De tentoonstellingen doe ik in Harkema en PSC wel aan mee. maar verder nog niet, misschien 

dat ik aankomend seizoen wel naar de Bondsshow in Zwolle ga, dat is maar net hoe de vogels 

op de andere shows het doen, want je moet wel goede vogels hebben, om bij de NBvV in de 

prijzen te vallen.  

 



De Filmavonden en vergaderingen kom ik nooit, want ik ben altijd laat thuis van het werk, 

dan moet ik de vogels nog verzorgen en is het inmiddels, al te laat om daar nog heen te gaan. 

Als ik in de toekomst meer vrije tijd heb, wil ik daar wel verandering in brengen, om 

misschien ook wat voor de Woudzangers te gaan betekenen, helaas komt dat er nu nog niet 

van.  

De vogelmarkten van Zwolle en Assen bezoek ik wel, daar verkoop ik meestal ook mijn 

overtollige vogels, je treft daar nog veel buitenlandse vogelvrienden, waar ik geregeld handel 

mee doe, dat is het voordeel van die grote markten, vroeger ben ik ook wel in Harkema 

geweest, maar dat is jaren geleden, zou niet weten hoe het daar nu is (des te meer een reden 

om ook eens langs te komen, op de laatste zaterdagmorgen van de maand, ga je nu niet 

vertellen hoe het daar is, kom maar eens langs ).  

 

De vereniging vind ik wel goed daar ben ik wel tevreden mee, ook het bestuur heb ik geen 

klachten over, dat kan ook niet, want als ik dat al had, moet ik mij gaan melden en het zelf 

beter doen en dat lukt mij zeker niet, dus laat het maar mooi zo.  

Ook het clubblad vind ik goed, er staan wel leuke stukje en verhalen in, over het wel en wee 

van de volièrevereniging de Woudzangers.  

Ron heb je nog meer hobby’s, jawel ik mag graag knutselen en ben steeds wat aan het 

verbouwen, met het huis, nu ben ik dan bezig met de trimsalon voor Annet, zo is er met een 

eigen huis altijd wel wat te 

doen, ook wil ik de volières, 

weer wat veranderen en de 

hokken binnen gaan 

binnenkort ook weer een 

metamorfose meemaken.  

Dus er is altijd nog wel wat te 

wensen, ook de tuin wil ik 

weer wat gaan veranderen, je 

kan er nu rustig en vrij zitten, 

met een heel mooi uitzicht 

over de landerijen en de grote 

bomen in de verte, daar kan ik 

je nog wel wat over vertellen, 

toen de Zeearenden, vorig jaar 

hier in het Lauwersmeergebied 

zaten te broeden, kwam op een dag, de boswachter bij ons, met de mededeling, dat onze Jack 

Russell gevaarlijk achter huis om liep in de tuin, want zei hij, als de Zeearenden straks jongen 

hebben, plukken ze de Jack Russel zo uit de tuin en voeren hem aan de jongen op, daar ben ik 

wel van geschrokken, dus daar konden we toen maar rekening mee houden, dat is het nadeel 

als je zulke vogels dicht bij huis hebt te broeden. (hoe het afgelopen is met de hond, weet ik 

niet, maar de Jack Russel heb ik ook niet gezien ).  

 

Nou Ron ik ben door de vragen heen, het is allemaal wel weer meegevallen toch, je had in 

ieder geval, op mijn vragen wel een antwoord, daarom maken we er maar weer een einde aan, 

want morgen is het weer vroeg opstaan, om naar de baas te gaan. Ik heb hier weer heel wat 

gezien en geleerd, het was een leuke spontane avond, die zeker voor herhaling vatbaar is, 

wens je nog veel succes met de cursus voor keurmeester en dat je mag slagen in 2018, het was 

tige by tige, die woorden heb je als Groninger, alvast wel geleerd hier in Fryslan bedankt.  

 

De redactie, AT Vissia. 



      

 

 

   



  
 
 

 
 

Beste Woudzangers, 

Het duurt nog maar even en het tentoonstellingsseizoen begint al weer. 

Zoals gebruikelijk hebben we na de tentoonstelling weer de jaarlijkse feestavond op zaterdag 25 

november.  

Dit jaar hebben we weer het bekende duo Klun en Knoffelhakke kunnen vastleggen. Dit jaar met een 

nieuw programma nl.” Dikke Maten”.  

De komst van dit duo is een garantie voor een gezellige avond. 

Wat hebben we nog meer deze avond? 

 Buffet 

 Huldigen jubilarissen 

 Prijsuitreiking tentoonstelling 

 Verloting  enz. 

U krijgt nog een uitnodigingskaart met verdere belangrijke gegevens. 

In verband met het buffet begint de avond om 19.00 uur. 

Houdt deze avond in elk geval vrij, het bestuur wenst u een heel gezellige 

feestavond! 

 

Het bestuur. 



 

Eend krijgt 3D-geprint pootje 

 

Dankzij 3D-technologie kan een invalide eend in de VS binnenkort voor het eerst normaal 

waggelen en zwemmen. 

De eend Buttercup werd vorig jaar in een biologielab op een middelbare school in Arlington, 

Tennessee geboren. Zijn linkerpootje zit achterstevoren, waardoor hij alleen maar een beetje 

kan rondhobbelen. 

Buttercup is naar een vogelcentrum gebracht. Daar is zijn poot geamputeerd. 

Laagje voor laagje 

Een 3D-printbedrijf bood gratis zijn diensten aan. Met foto's van de linkerpoot van Minnie, 

het zusje van Buttercup, is laagje voor laagje een mal in 3D geprint.                               

Daarmee is een siliconen prothese gemaakt die flexibel is, zodat de invalide eend erop kan 

lopen. 





 

Mop; diamanten halsketting 

Een echtpaar was boodschappen aan het doen en de hele stad was vol 

met winkelende mensen. 

Lopend door het winkelcentrum en kijkend naar de etalages blikte de 

vrouw ineens verwonderd opzij om te ontdekken, dat ze haar man 

nergens meer zag.  

Ze wist dat ze nog veel te doen hadden en werd erg kwaad.  

Ze rommelde in haar handtas om haar mobieltje te zoeken. Toen ze het 

gevonden had, belde ze haar man en vroeg hem waar hij toch gebleven 

was. 

Haar man antwoordde kalm: "Liefste, herinner jij je die juwelierszaak nog waar we 5 jaar 

geleden waren en waar je helemaal verliefd werd op die diamanten halsketting die we toen 

helaas niet konden betalen. Maar ik vertelde je toen ook dat ik hem eens op een dag voor je 

zou kopen". 

De ogen van de vrouw vulden zich met tranen, ze begon zacht te huilen en terwijl ze een snik 

probeerde te onderdrukken fluisterde ze: "Ja, die juwelierszaak herinner ik me zeker nog". 

"Wel", zei hij, "Ik zit in 't café er naast!" 

Nawoord 
Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 100, hopende dat u het met plezier hebt gelezen 

en dat er voor u nog wat nieuws bij was, er is informatie genoeg, anders kunt u ook nog 

contact opnemen met een van de bestuursleden, die graag te woord staan.  

BE v/d Akker bedankt voor de hulp met het samenstellen van clubblad 100 en de nieuwe 

rubriek “Uit de oude kranten”. Ik heb uit vertrouwde bron vernomen, dat er nog genoeg oud 

nieuws was, dus dan gaan we daar maar mee door.  

S Brouwer ook weer bedankt voor het voorwoord, het kwam nu niet al te best gelegen om het 

te maken, want je had vakantie, een ziekenhuis opname, waarmee ik je vanaf deze plaats 

beterschap mee wens en maar hopen dat je nu maar niet weer word opgenomen, want er komt 

een drukke tijd aan.  

J Andringa ook bedankt voor de informatie, over de agendapunten en vanaf deze kant nog 

gecondoleerd met het verlies van je moeder.  

H Pel ook bedankt voor jou bijdrage met de Pellerubriek, helaas mis ik jou moppen, die waren 

anders ook wel leuk en jammer dat de knutselmiddag geen vervolg krijgt.  

W Weening ook weer bedankt voor de vogelweetjes en de mop, jammer dat je wat 

vergeetachtig word, want ik heb je een paar keer moeten ondersteunen, zal je op de 

tentoonstelling een agenda geven, met alle belangrijke datums.  

Fam. R Buisman ook bedankt voor de kennismaking met en de gastvrijheid, het was echt een 

leuke en leerzame avond daar in Kollum.  

Leden van de Woudzangers ook het TT formulier zit weer in het clubblad, laten we er weer 

een geweldige show van maken dit jaar, met minimaal 600 vogels, dus schroom niet en schrijf 

massaal in voor de 58
e
 Tentoonstelling.  

Verder wens ik iedereen alvast prettige kerstdagen, al is het nu al wel vroeg, maar het 

volgende clubblad komt pas uit, tussen kerst en oud en nieuw.   

 

AT Vissia 





 
 
 
 
 
 


