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Voorwoord. 

De vakanties en het broedseizoen zijn weer  verleden tijd. Hopende dat ieder een fijne vakantie heeft 

gehad, zowel in het buitenland of gewoon in eigen land. Het weer kon wel beter, maar daar zat 

iedereen mee. We gaan de herfst weer tegemoet als ik dit schrijf en wanneer het clubblad uitkomt 

zitten we al weer in de herfst. 

 

De tentoonstelling ligt weer voor ons. Helaas is er voor vereniging Leeuwarden I geen tentoonstelling 

omdat ze geen vrijwilligers konden krijgen. 

 

Ik hoop dat ieder een goed kweekseizoen heeft gehad. Als je zo om je heen hoort houdt dat te wensen 

over. Laten we hopen dat er genoeg jongen zijn gekweekt zodat er aan diverse tentoonstellingen kan 

worden meegedaan.  

 

Onze eigen tentoonstelling is in week nr. 46 van 14 november t/m 19 november,  zoals we gewend zijn 

in zaal de Klok. Maandag wordt de zaal in gereedheid gebracht, zodat de inzenders hun vogels vanaf 

19.00 uur tot 21.00 uur kunnen brengen. Op maandag 14 november  wordt door radio Fryslân weer 

aandacht besteed aan onze tentoonstelling in het programma “Muziek in bedrijf” van 9.00 tot 11.00 

uur. 

Dinsdag 15 november, worden de vogels gekeurd door de keurmeesters van de NBvV. Woensdag 16 

november, om 20.00 uur opening van de tentoonstelling. Donderdag en vrijdag is de tentoonstelling 

geopend van 14.00 tot 22.00 uur. Zaterdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. 

Zaterdag, vanaf 13.30 uur kunnen de vogels weer worden opgehaald. 

Dan kan de zaal weer worden opgeruimd.  

 

De feestavond wordt gehouden op zaterdag 26 november, programma staat in dit clubblad. 

Op de feestavond worden 3 leden gehuldigd. Sj. Pitstra en S. Brouwer zijn dan 25 jaar lid van de 

Woudzangers en de NBvV en R de Jager is dan 25 jaar steunlid van den Woudzangers. 

Nog even een paar dingen betreffende de tentoonstelling. In de uitgave van Onze Vogels van juni 

2016,  pagina 26 en 27, wordt aandacht geschonken aan het showen van de vogels tijdens een 

tentoonstelling. Vogels in smerige of wrakke kooien worden niet gekeurd. Vogels mogen niet in de 

hand  genomen worden. Vogels met verkeerde ringen worden niet gekeurd en  nog meer beperkingen 

alle genoemd in het artikel in Onze Vogels. De keurmeesters hebben instructies gekregen om op 

eensluidende wijze met regels, voortvloeiend uit het Dierenwelzijnsbesluit, om te gaan. Lees Onze 

Vogels van juni 2016 nog maar eens door. 

 

De Districtshow wordt dit jaar door Leeuwarden 2 georganiseerd van 19-12 t/m 24-12 in de Scantri 

hal in Leeuwarden. 

 

Het nieuwe jeugdlid heet ik van harte welkom bij de Woudzangers. 

In het voorjaar is ons lid S v.d. Bij overleden, wij wensen de familie veel sterkte toe. 

Iedereen verder veel succes toegewenst op de tentoonstellingen en vooral op onze eigen onderlinge 

tentoonstelling. Laten we er met zijn allen weer een geweldige show van maken met een record aantal 

vogels! 

Sportgroeten van Voorzitter Sipke Brouwer. 



 

  



Lezersmarathon: G. Van Lune. 

 

Mijn Vogelhobby is ontstaan na het overlijden van mijn opa. 
In 1985 kreeg ik toen mijn eerste vogels, Prachtrossela’s en Valkparkieten. 
Hier stond ik dan als 9 jarig jongetje, al jaren naar ze gekeken en nu mijn Pake er niet meer was kreeg 
ik de kans om ze bij mij thuis te stallen.  
Dus met man en macht 2 volières bouwen en de parkieten op hun plek, dat was natuurlijk een 
jongensdroom. 
Toen leerde ik ongeveer 2 jaar later Willem de Boer kennen, voorzitter van Edelzangers Buitenpost. 
Van hem heb ik ontzettend veel geleerd over de vogelhobby. 
Ik was daar kind aan huis en verzorgde zijn vogels als hij weg was. 
Samen maakten we broedkooien, voor mijn (inmiddels omgebouwde) zoldertje waar ik mijn hobby 
naar had uitgebreid. 
 
 
 
In 1988 werd ik als eerste jeugdlid, lid van Edelzangers. 
Maar in loop van jaren hebben we vele leden zien gaan. 
Toch heb ik daar 26 jaar veel plezier gehad.  
Maar helaas moest onze vereniging  wegens achteruitgang 
van leden ophouden, dit was toch even slikken. Want in 26 
jaar heb ik heel wat meegemaakt, maar dat hoorde bij een 
inventaris haha. 
Altijd en overal inzetbaar. 
Verscheidende keren werd ik jeugd kampioen, haalde ik 3 
bondskruizen en vele BM met vele soorten vogels zoals: 
Kanaries, Afrikaanse Prachtvinken en Parkieten. 
 
 
 
Inmiddels nu 28 jaar verder kweek ik nog  steeds Prachtvinken, daar zijn een paar wildzangers en 
mijn meeste gehouden vogels Gouldamadines bij gekomen. 
Met deze vogels kweek ik in de winter maanden. 
In het voorjaar heb ik in de buiten volière mijn wildzang en Afrikanen. 
Zo heb ik seizoenen door de broeiperiodes, dit is toch het mooiste aan onze hobby.  
Inmiddels vliegen er weer verscheidende jongen door de volière. 
 
 
 
Hoop nog jaren plezier aan deze hobby te hebben. 
En bij onze nieuwe club waar we het erg naar ons zin hebben 
 
Groeten , 
 
Gerrit Van Lune 
 
Hierbij nomineer ik:  H. de Haan. 
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Op maandagavond krijg ik een telefoontje van Arend met het verzoek of ik binnen een week het aan 
tijd heb om een stukje te schrijven voor het clubblad. Nu ben ik erg druk door de aankoop van een 
nieuwe woning maar heb ook nog vakantie dus dat moet goed komen.  
  
In de zes jaar dat ik weer vogels houd (in mijn jeugd ook al tien jaar), ben ik begonnen met een 
kleine volière. Deze twee jaar later uitgebreid en weer zo’n twee jaar later een nieuwe en veel 
grotere volière gebouwd. Mijn huidige volière is 7x3 meter. en het binnenverblijf is 6x3 
meter. Binnen had ik een binnenvolière en zo’n veertig broedkooien. Nu zijn het vier vluchten. Ik ben 
in de jaren van klein naar groot gegaan qua aantal vogels en qua ruimte. Buiten de jaarlijkse 
selectie om, van wat ik denk dat goede tt-vogels waren, heb ik me nooit druk hoeven maken in de 
selectie van vogelsoorten die ik houden wilde.   
  
Dit jaar veranderd dat. Wij zijn namelijk zo ambitieus geweest om een andere woning te kopen. Nu 
zal ik weer opnieuw een volière moeten bouwen en door de verhuizing naar een andere woning kan 
ik niet alle vogels meenemen. Ik word nu voor het eerst in zes jaar gedwongen om mijn jaarlijkse 
selectie uit te breiden met de soorten en/of kleurslagen. Dit valt mij alleen zwaarder dan 
verwacht. Want wat mag blijven en wat moet weg? Houd ik de vogels en/of kleurslagen waar ik 
goede resultaten mee heb behaald? Houd ik de goedkope of juist de duurdere vogels? Houd ik de 
vogels die ik persoonlijk het mooist vind of houd ik juist die vogels en/of kleurslagen waar ik 
moeilijker aan kan komen? Deze vragen hebben weken door mijn hoofd gespookt.   
  
Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en heb ik gekozen om de vogels en/of kleurslagen te houden 
waar ik het minst makkelijk aan kan komen. Ik heb het dan wel over vogels van kwaliteit. Daarnaast 
houd ik ook nog een strenge selectie op het aantal van elke soort en of kleurslag. Ik heb besloten dat 
de goudbuikjes, tijgervinken, blauwgroene papegaai amadines, timor-zebravinken, van de gewone 
zebravinken de kleurslagen maskerbruin, maskergrijs, eumo, bleekruggrijze, oranjeborst isabel, 
bruine, oranjeborst zwartborst bruine weg te doen. Van de zilverbekjes de witte, bruine 
en donkerbuik bruine, de Chinese dwergkwartels, de geelstuitedelzanger, de napoleonwevers en de 
roodkop papegaai amadines gaan ook weg.   
  
Ik heb besloten om de volgende vogels te houden; van de zebravinken vier koppels oranjeborst bruin 
en vier koppels isabelgrijs. Vier koppels zilverbekjes agaat, één koppel Mozambique sijzen, één 
koppel Phaeo roodmussen, drie koppels junglebush kwartels, één koppel gele driekleur 
papegaai amadines, drie koppels bruine diamantduifjes.  De reden dat ik deze vogels houd, is dat 
de isabelgrijze zebravink nauwelijks gefokt  worden en er hierdoor bijna niet aan te komen is. De 
oranjeborst bruine  zebravink is er wel, evenals de bruine diamantduif, maar binnen deze soorten is 
het moeilijk om vogels te vinden van goed formaat, type en kleur. De gele driekleur 
papegaai amadine is lastig te vinden en in verhouding vrij prijzig. De zilverbekjes agaat is een soort 
waar ik dit jaar mee begonnen ben en ik wil eerst een keer met ze naar de keuring. De Mozambique 
sijsjes en roodmussen houd ik vanwege de zang en de Phaeo roodmus zie je ook nog niet veel. 
De junglebush kwartel houd ik om de resten die de andere vogels op de grond hebben laten vallen 
op te ruimen en ook voor de zang. Deze kwartel fluit net als een kanarie, alleen wat zachter.   
  
Zodra mijn nieuwe volière klaar is, zal ik een groot gedeelte van de vogels die ik weg gedaan heb, 
weer in mijn bestand op nemen…. Ik kijk er nu al naar uit…   
 
Jan Andringa 

  
Bij deze nomineer ik Yorick ter Veld 

 
 



 

Tentoonstellingsvergadering 2016 

 

Wanneer:   Woensdag 12 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 12 Oktober! 

 

Het bestuur   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Kennismaking met Johannes van Hijum 

Dit keer was de afspraak ook weer snel geregeld, want toen ik Johannes belde met de 

mededeling, u spreekt met de redactie van de Woudzangers, was zijn eerste reactie, jij wilt 

zeker een avond aan de kaas en worst met een borrel, ik antwoordde daarop dat gaan we zeker 

doen, als het mij daar bevalt blijf ik misschien wel een paar dagen, dat vond Johannes ook wel 

goed, dus toen hebben we maar afgesproken, dat ik 6 september om een uur of half acht bij 

hem zou zijn. Aangezien ik al jaren niet meer in Zwaagwesteinde ben geweest, moest tom mij 

de weg wijzen en dat lukte aardig, hij stuurde mij rechtstreeks naar het goede adres. Dat was 

de Dwarsreed 5 in Zwaagwesteinde, zeg maar het Zonnedaal waar ook de familie Flodder 

woont, het is daar ook een kapitale buurt. Toen ik daar aankwam was er direct een 

bewakingshond van de buren die mij luidkeels welkom heette, gelukkig was het een Friese 

Stabij, die meer belang bij de mollen had dan bij mij. Maar een geluk dat hij blafte, want 

Johannes lag te slapen, achter huis onder de veranda op 2 stoelen en werd wakker van het 

geblaf, anders was ik misschien nooit binnengekomen, nadat hij me verwelkomt had, zijn we 

achterom gelopen en dan kom je bijna in het paradijs, eerst een grote vijver, dan nog een grote 

tuin en in de verte de grote vogelhokken.   

We zijn eerst maar even onder de veranda gaan zitten kletsen, over van alles en nog wat, 

daarna zijn we de vogels gaan bekijken en daar heeft hij er niet te weinig van zitten.    

Johannes is geboren 

in Zwaagwesteinde 

in een oud kippenhok 

zegt hij, want ik ben 

geboren in een arme 

tijd, dat was bij mijn 

ouders ook troef, 

toen ik 2 jaar oud 

was zijn we verhuist 

naar Rinsumageest, 

waar we in een huis 

zijn gaan wonen. 

Daar ben ik ook naar 

de lagere school 

geweest, weer een 

paar jaar later zijn we 

weer verhuist en dit 

keer naar 

Murmerwoude. 

Na de lagere school ben ik naar de Ambachtschool in Dokkum gegaan, waar ik leerde voor 

metaalbewerker, toen ik dat ook had volbracht, ben ik in de Jacht scheepsbouw gaan werken 

bij v/d Vlis in Dokkum, daar ben ik enkele jaren werkzaam geweest, daarna ben ik ook nog 

bij Bodewes in Burgum en Harlingen geweest, totdat ik bij Piet v/d Woude uit Westergeest 

ben gaan werken, want dat was ook nog wat familie van ons, alleen die keus was niet de 

beste, want na 2 jaar kregen we wat ruzie, wat resulteerde in mijn ontslag.Toen ben ik de 

bouw ingegaan, als opperman bij de metselaars, toen heb ik ook de studie weer opgepakt en 

heb ik mijn metseldiploma’s gehaald, zodoende heb ik nog 30 jaar gewerkt als metselaar bij 

Jorritsma Bouw, waar ik op 60 jarige leeftijd met de VUT ben gegaan, nu geniet ik van de 

AOW. 



Op het gebied van de liefde heb ik weinig geluk gehad, want mijn eerste vrouw Lukke is 

overleden, nadat we 28 jaar getrouwd waren, toen ik op een middag thuis kwam van het werk, 

zat ze dood op de bank en dat is vreemd thuiskomen, in paniek de dokter gebeld en die 

constateerde, dat ze al een paar uur geleden was overleden aan een hartstilstand. Toen ik later 

een nieuwe vriendin trof uit Drogeham, genaamd Wieke, werd die na een paar jaar ziek en is 

na een vriendschap van 7 jaar ook overleden. Nu ben ik weer zoekende, want alleen zijn is 

niks in zo`n groot huis.  

Johannes hoe is jou vogelhobby ontstaan, vroeger toen we in Murmerwoude woonden, had 

mijn vader kippen en ik had een hokje met tortelduiven, toen ik daarna trouwde en in 

Zwaagwesteinde aan de Parklaan woonde, ben ik begonnen met kanaries, die kreeg ik van 

Ebele Jet, ook ben ik toen lid geworden in Zwaagwesteinde en schafte betere kanaries aan, via 

keurmeester Jan de Roos, kreeg ik kanaries van Anne Reiding uit Noordbergum,                 

waar ik diverse prijzen mee heb behaald op de tentoonstellingen, daarna zijn we een paar keer 

verhuist in Zwaagwesteinde en waar ik nu woon, daar ben ik begonnen met parkieten en ook 

lid geworden in Harkema, dat kwam dan weer door Alle Helder en ik moet wel zeggen, het 

bevalt mij ook goed daar, de rivaliteit tussen Harekiten en Westereenders, is niet meer zo erg 

als vroeger, je kan er nu 

gerust heen gaan. De vogels 

die ik nu heb, zijn Engelse 

Grasparkieten, 

Valkparkieten en 

Roodstuitparkieten, ik heb 

nu 12 vluchten en 18 

broedkooien, maar dat 

worden er binnenkort 30, 

want ik heb tegen Sjoerd v/d 

Heide gezegd, eens zal ik 

Nederlands kampioen 

worden met de Engelse 

grasparkieten, waarvan de 

meesten bij Sjoerd 

wegkomen en die sorteert 

mijn vogels ook, die heeft er 

wat meer kijk op dan ik.    Ik 

ben via Hinne Krans uit 

Drachtster Compagnie, aan Sjoerd v/d Heide gekomen en daar heb ik nooit geen spijt van 

gehad, als ik een vogel moet gebruiken, kan ik naar hem toegaan en de vogel die ik wens 

meekrijgen, dat vind ik supergoed van Sjoerd.  

Hinne Krans was ook een parkieten man, alleen die had ze wat groter en duurder dan mij, 

want die was toen bezig met papagaaien, die met de hand werden grootgebracht, s’nachts 

voerde zijn vrouw de jonge papagaaien, want om de paar uur moesten ze gevoerd worden.  

Het voer dat ik mijn vogels verstrek is van Witte Molen, waar ook het eivoer van is, daar doe 

ik nog wel wat extra dingen doorheen, ook krijgen ze wel vogelmuur, sla, witlof en 

rozebottels en daar doen ze het wel goed op.                                                                            

Het schoonmaken doe ik geregeld, alleen in de broedtijd als die bij de engelse parkieten in 

oktober begint, dan maak ik de kooien niet meer schoon, dat doe ik pas als de jongen erbij 

weg kunnen, want dan kunnen ze eerst nog wat zaad van de grond oppikken, want de eerste 

dagen na het uitvliegen, zitten ze meestal toch op de grond. Bij de grote parkieten maak ik de 

hokken wekelijks schoon, daar gebruik ik nu schelpenzand voor inplaats van spaanders, want 



daar zit altijd een hoop stof  tussen en schelpenzand blijft mooi schoon en er zit ook nog van 

alles in, waar ze in kunnen pikken.  

Bij de grote parkieten begint het broedseizoen pas in maart, alleen dit jaar was de kweek 

slecht bij de grote parkieten, gelukkig hebben de engelse parkieten wel goed hun best gedaan, 

die hoop ik dit jaar weer te kunnen spelen op de tentoonstellingen, waar ik wel aan mee wil 

doen, want dat vind ik wel een mooie tijd, om te zien of er goede vogels zijn geboren.     

Sjoerd v/d Heide en W Wassenaar helpen mij daarbij, om de vogels in optimale conditie te 

krijgen, maar de keurmeester heeft het laatste woord, die moet beslissen of ze 

kampioenwaardig zijn of niet. Dit jaar wil ik mij wat meer laten zien op de tentoonstellingen 

en als ik helpen moet, wil ik dat met plezier doen, ook de feestavond staat inmiddels bij mij 

op de kalender.  

De filmavonden en de vergaderingen mis ik bijna nooit, want ik vind als je lid bent van een 

vereniging, dan moet je zulke avonden ook aanwezig zijn en je zegje doen, als je niet tevreden 

bent, nu ben ik in Harkema zeer tevreden over de vereniging, laat dat zo maar mooi doorgaan. 

Het clubblad dat lees ik altijd, dat vind ik wel goed vooral nu het over mij gaat, ben ik 

benieuwd wat er over mij word geschreven. Heb je nog meer hobby’s Johannes, jawel ik mag 

heel graag op de racefiets weggaan, wat ik al meer dan 35 jaar doe, ik maak meestal tochtjes 

tussen de 50 en 100 kilometer. Verder ben ik nog vrijwilliger bij het Lichtpunt, in 

Kollumerzwaag en om de sociale contacten wat te houden, doe ik wel wat klusjes voor de 

slager en de groenteboer, daar ga ik dan s’morgens heen, dan drink ik daar een kop koffie met 

het personeel, voor de slager haal ik wel eens wat kip op bij de poelier en voor de groenteboer 

help ik wel eens met de groente, dan krijg ik meestal ook wel wat mee voor de vogels, 

gelukkig dat de vogels geen vlees krijgen, want dan had ik misschien vanavond geen worst 

gekregen, wat nu wel het geval was en ook nog hele lekkere worst.  

Ook mag ik graag nog wat omswalken, ben in de horoscoop wel een vis, maar ik mag echt 

nog eens achter de vrouwen aan jagen, wat ik dan ook nog geregeld doe. Verder heb ik niet 

veel meer te vertellen, alleen dat het wel goed uit kwam dat je op dinsdag kwam, want dan 

kon de werkster die maandags altijd 

komt, het nog even netjes maken, die 

doet dat al 25 jaar en ze is tevens ook 

mij kapster, ( daar had ze gisteren ook 

wel wat aan kunnen doen of kam je 

het zelf zo uit Johannes) . Verder heb 

ik ook geen vragen meer, alleen wil 

ik nog wel 1 ding vertellen, over 

Johannes zijn mobiele telefoon. Het 

was op een zondag en Johannes zou 

met Wieke naar de kerk, toen ze daar 

zaten en dominee begon met het 

woord, ging Johannes zijn telefoon en 

tijdens de dienst, kun je ook niet best opnemen en het woord overnemen, van de dominee en 

Johannes wist ook niet hoe je dat ding uit moest zetten, net toen hij wou opstaan hield de 

telefoon op gelukkig, maar een paar tellen later weer telefoon, dat was wel vervelend onder de 

dienst, dan toch maar naar buiten, bleek het zijn zuster te zijn die belde, of ze nog lang gepraat 

hebben weet ik niet, maar de telefoon, is niet weer mee geweest naar de kerk. Johannes 

bedankt voor de bijzondere avond en begin van de nacht, het was echt heel gezellig, onder het 

genot van een borrel en de overheerlijke hapjes, ik kom zeker een keer terug en zie je 

binnenkort wel weer.                          AT Vissia  



 

  



Kweeklijst 2016 

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 

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. 



 

 

 

 



 

 

Vraagprogramma en reglement 57
e
 Onderlinge Vogeltentoonstelling 2016 

 

Georganiseerd door Volièrevereniging 

”DE WOUDZANGERS” DROGEHAM E.O. 

De tentoonstelling wordt gehouden in zaal: 

”DE KLOK” B.HARKEMASTRAAT 1 te Harkema. 

Van maandag 14 November t/m zaterdag 19 November 2016. 

 

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 19 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 14 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 19 november 2016 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   16 nov. opening  20.00 uur tot 22.00 uur.. 

Donderdag   17 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Vrijdag  18 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Zaterdag  19 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 ent verklaring verplicht, deze  

ent verklaring 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 met uitzondering van het Woudzangers cafè. 

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.       

Volière vereniging, ”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 Parkieten. 

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 punten en hoger 1
e
 prijs   364 punten en hoger 1

e
 prijs 

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 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 
 



 

  



 

 

Agenda 2016 

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

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

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

Feest avond:     26-11-2016   aanvang 19.00 uur zaal de Klok Harkema 

 

Vogelmarkten 2016 

Op 29 oktober, 26 november en 31 december worden de volgende vogelmarkten van het 

jaar 2016 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 31 decembere 

2016.           De Redactie 

 

 

 

Nieuw Jeugdlid. 

 

Djurre Douwe van Beets, Bloemkamp 12, 9231 BK  Surhuisterveen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFs8WB_rTPAhUGVxoKHddfADsQjRwIBw&url=http://www.studned.nl/tip&psig=AFQjCNEToOc8OEvUG0gAYlapMZf61eNKAw&ust=1475252403843969


 

 
 

 

 

  



Hallo leden van de Woudzangers, 

 

 

Hoe ziet de feestavond er uit op zaterdag 26 november 2016 ?? 

Zoals vanouds: 

 

Eten         

Huldigen jubilarissen 

Prijsuitreiking tentoonstelling 

Pauze met lotenverkoop 

Na de pauze  een Bingo met prachtige prijzen 

Prijsuitreiking verloting 

 

Op de uitnodigingskaart, die u nog ontvangt, staan de aanvangstijden en de 

eigen bijdrage voor het eten. 

 

Wij wensen u allen een geweldige tentoonstelling en een heel gezellige 

feestavond. 

 

Het Bestuur van de Woudzangers 
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Hallo iedereen, 

De bouwvak is alweer een tijdje voorbij en iedereen pakt zijn dagelijkse routine weer op. De 

vogelliefhebbers kijken alweer vol verwachting uit naar de eerste vogelshows en wat hen daar staat 

te wachten. Ieder van ons zal in de komende maand de vogels alweer klaarstomen voor de 

aanstaande tentoonstellingen. Natuurlijk hoopt iedereen er met de prijzen vandoor te gaan, maar de 

vraag is: hoe zit het de kwaliteit van mijn vogels? Het ene jaar zal de kwaliteit hoger liggen dan een 

ander jaar en de een zal misschien wat meer geluk hebben dan de ander in een broedseizoen. Toch 

zullen we straks moeten roeien met de riemen die we hebben. 

Natuurlijk moeten wij onze beste vogels ook sorteren en voor ieder die het interessant vindt, zal ik 

uitleggen hoe dat bij onze raza enspanol te werk gaat. Ten eerste gaan de vogels per 5 in een kooi. 

Als eerste bekijk ik de grootte van de raza. Deze vogel mag namelijk niet groter zijn dan 11.5 

centimeter en als dat wel het geval is, dan is dat een behoorlijke aanslag op de te behalen 25 punten. 

Te grote vogels gaan terug de vluchten in en ik ga kijken naar de verhouding van de rug, borst en 

schouders. Deze moeten namelijk even vlak zijn en de vogel moet smalle schouders hebben. des te 

meer die verschillen des te meer punten je misloopt op de andere 25 te behalen punten. 

Dat waren dan al de belangrijkste punten die je kunt behalen en daarna komen er enkele kleinere 

punten die goed moeten worden gekeurd. De kop en de hals zijn goed voor 10 punten. De kop moet 

een vorm van een hazelnoot aannemen. De hals moet klein zijn en duidelijk gescheiden van het 

lichaam. De snavel die ook tot de kop wordt meegeteld moet een kleine kegelvorm aannemen. De 

volgende 10 punten kunnen behaald worden door de vleugels en de staart op orde te hebben. De 

vleugels moeten goed sluiten, maar beslist niet kruisen en de staart moet ongeveer de helft van de 

vogellengte hebben en moet een vissenstaart vorm aannemen. Met de poten vallen ook nog 10 

punten te behalen, als deze  korte loopbenen hebben, de dijen nauwelijks zichtbaar zijn en korte 

teentjes hebben.  

De bevedering, die goed is voor 10 punten, moet glad, glanzen en goed aansluiten op het lichaam.  

Naast deze al veel genoemde aspecten waar men op moet letten bij een raza enspanol. Zijn er nog 2 

aspecten die kunnen bepalen of de vogel wel of niet kampioen wordt. Als alle bovenstaande 

aspecten goed tot perfect zijn, maar deze twee aspecten onvoldoende dan kost dat een zekere 

kampioenschap. De houding van de raza is van essentieel belang en goed voor 5 punten, de vogel 

moet een houding van 45 graden aannemen. De vogel moet levendig, maar beslist niet wild zijn. Als 

laatste wordt er gelet op de conditie en kleur waarmee 5 punten mee kunnen worden verdiend. De 

vogel moet gezond, zuiver en gezond worden tentoongesteld en met uitzondering van rood zijn alle 

kleuren inclusief bont toegestaan.  

Wanneer al deze aspecten goed zijn bevonden bij verscheidene vogels dan kunnen deze worden 

opgekooid voor de tentoonstelling. En als de keurmeester net zo over de vogel denkt als jij thuis in de 

vogelhokken deed, dan wordt die als het goed is een titelkandidaat.  

 

Veel succes. 

Groeten Romke van der Veen. 



Vogelweetje. 

Waarom staat de ooievaar symbool voor geboorte? 

Vroeg of laat krijg je als ouder de vraag der kindervragen: waar komen baby’s vandaan? Het 

geijkte ‘van de ooievaar’ is al honderden jaren het antwoord van mensen die de waarheid nog 

iets te schokkend vinden voor kinderoortjes. Maar waarom de ooievaar? 

Echt realistisch is het verhaal immers niet. Een pasgeboren baby weegt 3 à 4 kilo en een 

volgroeide ooievaar komt daar qua gewicht aardig bij in de buurt. Een hele opgave dus om 

zo’n zuigeling de lucht in te krijgen, en al helemaal op de manier waarop het tafereel altijd 

staat afgebeeld: de baby bungelend in een doek aan het puntje van de snavel, met uitgestrekte 

nek. 

Samenloop van omstandigheden 

Dat dit niet erg geloofwaardige antwoord op de babyvraag toch zo vaak is gebruikt, zou te 

maken hebben met het migratiegedrag van de vogel en het feestgedrag van de mens. In het 

oude Europa was eind juni namelijk de tijd om uitbundige zomerfeesten te vieren. 

Trouwerijen vonden aan de lopende band plaats, met als gevolg een geboortegolf in maart en 

april, precies wanneer de 

ooievaars in groten getale 

terugkwamen uit hun zuidelijke 

overwinteringsgebieden. 

De relatie tussen ooievaars en 

baby’s lijkt dus te zijn ontstaan 

door een samenloop van 

omstandigheden. Iets wat goed 

van pas kwam om de seksuele 

voorlichting even uit te stellen. 

bron: Kijk 

 
 

Mop: Jantje praat tegen zijn konijn.Jantjes vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn 

praten: “Hoeveel is 5 +5 ?” “Waar ben je nu weer mee bezig?”vraagt vader stomverbaasd?  

Jantje antwoordt: “Meester zegt dat konijnen heel snel kunnen vermenigvuldigen, maar dit stomme 

beest kan niet 

eens optellen!”. 
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Pellerubriek 

Vragen die je bezighouden 

Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd                

- Als maisolie van mais wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie? 

- Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkanten van de tube? 

- Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken? 

- Als het vandaag 0 graden is en morgen wordt het 2x zo koud, hoe koud wordt het dan morgen? 

- Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400 biljoen sterren 

zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd is moeten ze voelen? 

- Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en zit er in 

afwasmiddel echte citroen? 

- Leven getrouwde mensen langer of vinden ze dat alleen maar? 

- Met welke snelheid wordt het donkerder? 

- Hoe pak je piepschuimballen in als je ze wil opsturen? 

- Is er een ander woord voor synoniem? 

- Als een schizofreen persoon met 

zelfmoord dreigt, kan hij dan wegens 

gijzeling veroordeeld worden? 

- Waarom wordt er geen kattenvoer met 

muissmaak verkocht? 

- Hoe zouden stoelen eruitzien als onze 

knieën aan de andere kant zaten? 

- Waarom loopt je neus, terwijl je 

voeten ruiken? 

- Waarom gaan vrouwen nooit alleen 

naar het toilet? 

- Als niets in een teflon pan plakt, hoe zit 

teflon dan vast aan de pan? 

- Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur? 

- Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naalden gebruikt? 

- Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room? 

- Hebben blinde Eskimo's blinde geleidesleehonden?  

- Waarom zitten er in vliegtuigen zwemvesten en geen parachutes? 

- Hoe komt de bestuurder van de zoutstrooiwagen op z'n werk? 

- Als de zgn. zwarte doos van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom maken ze de vliegtuigen niet   

van dat materiaal? 

- Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan? 

- Hoe zet men de bordjes met "Niet op het gras lopen" in de grasperken? 

- Hebben analfabeten evenveel plezier aan lettertjes in de soep? 

- Toen de mens ontdekte dat melk van koeien kwam, waarmee dacht hij dan dat hij bezig was? 

- Als Amerikanen rijst gooien op huwelijken, gooien Chinezen dan hot-dogs? 

- Waarom droegen kamikaze piloten helmen? 

- Als een woord verkeerd gespeld stond in het woordenboek, zouden we dat dan ooit weten? 
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- Waarom is "afkorting" zo een lang woord? 

- Als de meest auto-ongelukken gebeuren in een straal van vijf kilometer rond de woning, waarom      

gaat iedereen dan geen tien kilometer verder wonen? 

- Hoe merk je dat de onzichtbare inkt op is? 

- Waarom heeft Noach die twee muggen niet dood gemept? 

- Als konijnenpootjes geluk brengen, wat gebeurde er dan met dat konijn? 

- Een boterham landt altijd met de beboterde kant naar beneden. Een kat landt altijd op haar poten. 

Wat gebeurt er als je boter op de rug van een kat smeert? 

- Welke sadist kwam er op het idee om een "s" in het woord "lispelen" te steken? 

- Als de mens afstamt van de apen, waarom zijn er dan nog apen? 

- Waar haalde Van Dale de definities voor zijn woordenboek? 

- Krijgen werknemers van Lipton ook een koffiepauze? 

 

Kinderen en TT 

Hallo  Kids,  

Het is alweer zo ver. De jaarlijkse 

crea middag komt er al weer bijna 

aan.  

Hoe we het in gaan vullen is nog 

niet bekend.  

De datum wel: vrijdag 18 November  16.00 tot 18.00 uur.  

Tuurlijk zijn  ideeën altijd welkom. Het gaat ons erom dat de kinderen het leuk  

hebben.  

Dus heb je ideeën laat je dan vooral horen …  

                                            Ellen    g.hoeksma@chello.nl 

                                       Arianne  gekkie1972@hotmail.com  

Ook  mag  je je alvast aanmelden via deze mailadressen, dan weten wij ongeveer 

hoeveel er komen. 

Groetjes Ellen Helder en Arianne Pel  
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Pellerubriek 2 

Werkgroep Kerkuilen Friesland 2015 

 

De vrijwilligers van de WKF hebben een druk jaar achter de rug. De eerste jongen werden  

begin mei geringd en dat ging door tot eind november!  

Het topjaar 2004 met 553 broedparen van de kerkuil (Goudûle) werd met 17 broedparen  

verbeterd tot 570 paar. Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen lag rond de 4. Het aantal  

mislukte broedgevallen bleef met 16 paar zeer laag. Maar liefst 153 broedparen hadden een  

vervolglegsel en 1 paar had een derde legsel. Het lage aantal paren in de klei en veengebieden van het 

voorgaande jaar werd in 2007 ruim 

verbeterd. Een aantal voorbeelden ter 

illustratie:  

Regio 2006 2007  

Gaasterland 12 48  

Bantega 26 47  

Franeker 3 7  

Hallum e.o. 2 9  

Grou 1 7     

Molenend 15 34  

Kollum 27 55  

Warten 2 6  

Nijbeets e.o 3 19  

Bolsward 11 29  

De veldmuizenstand in het Leechlân tussen Grou en Warten was uitzonderlijk hoog. Voor  

predatoren van de veldmuis (Fjildmûs) stond detafel gedekt. In oktober liepen er 76 grote  

zilverreigers (Grutte Wite Reager) verspreid over een aantal weilanden en werkten de ene na  

de andere veldmuis naar binnen. Verder versmaden torenvalken (Wikel), ransuilen (Hoarnûle), bruine 

kiekendief(Brûne Hoanskrobber), buizerd (Mûzebiter) en verschillende meeuwensoorten vele 

veldmuizen. Het aantal broedparen op Schiermonnikoog liep op naar 5. Eén paar bracht drie jongen 

groot in het kooiker schuurtje (op zolder van twee meter hoog!) van de eendenkooi van Theun  

Talsma. Op de zandgronden, waar meer muizensoorten voorkomen, zijn de schommelingen in de dal- 

en piekjaren van de veldmuis minder groot dan op de klei- en veengronden.  

Het maximale aantal broedparen in muizenrijke jaren is zo langzamerhand bereikt met een  

aantal van rond de 550 paar en in muizenarme jaren zal dat 250-300 paar zijn.  

Tabel aantallen (excel-bestand) Het aantal broedparen van de steenuil (Stienûle) blijft op 12-14 paren 

steken. In het gebied rond Steggerda is een lichte stijging van het aantal, terwijl het op andere plaatsen 

(Bolsward, Oudehorne en de kleistreek in het noorden) minder goed gaat. Meldingen van solitaire  

steenuilen neemt toe in de gehele provincie. Met de kleinschalige maatregelen 

(uitvoeringLandschapsbeheer Friesland) in de geïsoleerde gebieden hopen we toch op een herstel van 

de steenuil. Het Natuurmuseum Fryslân is samen met dejeugdvogelwachten van de BFVW en de  

Werkgroep Kerkuilen Friesland een project gestart om alle overwinterende ransuilen (Hoarnûle) op 

hun roesplaatsen te tellen in de kerstvakantie. Harry Wijnandts coördineert het project. In december is 

door Harry Wijnandts en Johan de Jong op vier locaties in Fryslân het plan toegelicht (dia’s). Via 

radio en krant (Jan de Jong) is er een netwerk ontstaan en zijn er maar liefst 109 roestplaatsen geteld 

met in totaal 1254 ransuilen.  

Braakballen zijn verzameld onder de roestplaatsen en deze zullen op een zaterdag samen met  

de jeugd en begeleiding gedetermineerd worden. Zie ook: www.natuurmuseumfryslan.nl.  

Een prachtig project, zowel voorde wetenschap als voor de educatie. Opvallend weinig  

roestplaatsen zijn er gevonden in het zuidoosten van de provincie. Langzamerhand is de 

kerkuilenwerkgroep uitgegroeid tot een “algemene uilengroep”.  

Namens de Werkgroep Kerkuilen Friesland,  

Johan de Jong  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhverb_LTPAhWEORoKHbwbCygQjRwIBw&url=http://vdrtol.blogspot.com/2008_04_01_archive.html&psig=AFQjCNF8Vkt4el7VrG0nKmCXaNVDWli7Xw&ust=1475252143807899


Nawoord 

Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 96, ik hoop dat er wat leuks voor u bijzat, helaas 

is het clubblad wat later dan gepland, maar dat komt door computerproblemen, vakantie en 

het niet op tijd aanleveren van kopie, dat was dit keer wel een erg groot probleem en daar 

word ik dan ook niet vrolijk van, ik heb het bestuur dan ook medegedeeld, dat ik per 1 januari 

stop als redacteur, voor mijzelf vind ik het jammer, want het is wel leuk werk, maar als je 

overal achteraan moet en ze beloven, ik stuur wel wat en het komt dan niet, daar kan ik niet 

tegen, vandaar mijn beslissing om te stoppen.                                                                         

Wel wil ik S Brouwer bedanken voor het handgeschreven voorwoord deze keer, gelukkig is 

de computer weer hersteld en zal er ook wel weer een mop komen in het volgende clubblad.  

Ook BE v/d Akker is terug van zijn uitgebreide vakantie, ik denk dat een schoolmeester 

jaloers op hem is, want die heeft niet eens zolang vakantie, maar toch bedankt voor de hulp bij 

het tot stand komen van clubblad nr 96.                                                                                           

J Andringa jij ook bedankt, voor de agendapunten en het binnen een week aangeleverde stukje 

voor de lezersmarathon, zo kan ik later wel weer eens een beroep op je doen.                          

H Pel ook bedankt voor de pellerubriek, er zitten wel dingen bij die je aan het brainstormen 

zetten.                                                                                                                                   

Arianne en Ellen bedankt voor jullie stukje over de Kids, nu maar hopen dat het weer net zo 

succesvol word als vorig jaar.                                                                                                         

G van Lune bedankt voor het stukje, wat jij hebt gestuurd voor de lezersmarathon, alleen 

kreeg ik het wat laat binnen, want het was niet bij de redactie binnengekomen, maar bij BE 

v/d Akker en aangezien die een kwartaal lang op vakantie was, heeft het wat langer geduurd 

voordat ik het had.                                                                                                                       

R v/d Veen ook bedankt voor jou stukje, maar wat is het leuk als je verkering hebt, dan ben je 

de andere dingen om je heen, gauw vergeten als je bij de vriendin bent, maar het is op het 

allerlaatste moment toch nog goed gekomen.                                                                            

W Weening bedankt voor de vogelweetjes en de mop, dus vanaf nu geloof jij ook niet meer in 

de ooievaar, wat de mop betreft, jou kanaries heb ik gehoord, kunnen ook heel goed 

vermenigvuldigen.                                                                                                                          

Joh v Hijum jou moet ik ook bedanken, voor de gezellige avond en het geduld wat je met mij 

moet hebben, het was een fantastische avond.                                                                                               

Ook het nieuwe jeugdlid, van harte welkom bij de club en nu maar hopen dat je pake gaat 

verslaan op de tentoonstelling, waar wij als bestuur, weer rekenen op een massale inschrijving  

van de leden, zodat we weer een show krijgen, waar nog lang over nagepraat zal worden. 

AT Vissia. 



 

 

 


