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Voorwoord 

Een ieder zit in deze periode weer midden in het broedseizoen en hebben de eerste jongen in 

het blok liggen of al op stok zitten, sommige kwekers zijn al met ronde twee bezig. Laten we 

hopen dat een ieder een goed broed seizoen heeft. Het voorjaar begon heel mooi, maar later 

kregen we die nachtvorsten, dit heeft het broedseizoen ook niet bevordert, maar alles komt 

weer goed. Laten we hopen dat een ieder veel jongen op stok krijgt en dat er weer mooie 

jongen bij zitten voor de diverse tentoonstellingen. Op 22 maart hebben we onze tweede 

contact avond gehad hier waren 19 leden aanwezig. Deze avond zou door Johan Zwart 

worden verzorgt maar in verband met zijn werk kon hij niet en was Adri van Kooten bereid te 

komen. Hij gaf een lezing over zijn rondreis door Australië. 29 April hebben we de laatste 

vogelmarkt voor de zomer gehad, 26 augustus is de eerste vogel markt er weer maar de buiten 

markt gaat gewoon door.                 

In april kregen we het droeve bericht dat Geert Braaksma is overleden. Hij was een bekende 

op de vogelmarkt, je kon je vogels bij hem kwijt, maar tevens ook bij hem kopen. Dat een 

ieder heeft wel eens handel met hem gedaan. Wij zullen hem herinneren als een spontane man 

met zijn grappen en grollen. Ook in april kregen we het droeve bericht dat  Marten van der 

Veen op de leeftijd 68 jaar is overleden. Wij wensen de naasten  sterkte en kracht toe de 

komende tijd.                                                                                      

In de leden vergadering hebben we het er over gehad om in 2018 een uit stapje naar Walsrode 

of een rondvaart te maken door de Alde Feanen, graag willen we van de leden horen waar hun 

voorkeur naar uit gaat, laat dit dan horen voor het einde van het jaar, zodat wij dan ruim de 

tijd hebben om alles te regelen. Dit jaar is onze zustervereniging  Houtigehage opgeheven, zij 

zaten in ons rayon, helaas konden ze geen bestuur meer bij elkaar krijgen. 20 April was de 

Districtvergadering in Drachten deze werd voorgezeten door de tweede voorzitter Auke 

Bloemhof.  Leeuwarden deed verslag van de Districttentoonstelling, deze was goed verlopen. 

Koudum promootte de Districttentoonstelling die ze organiseren en wel in Balk. Hier gaf Age 

Ruiter tekst en uitleg over het financiële gedeelte dat het district nog goed bij kas zit. Van het 

District bestuur waren aftredend en herkiesbaar Auke Bloemhof en Sipke Brouwer.  Zij 

werden met algemene stemmen herkozen voor drie jaar. Op deze avond werden Hielke 

Deelstra, algemeen jeugd kampioen, S Tolsma, algemeen kampioen bij de volwassenen en YP 

Terpstra 2 x brons op de wereld t/t gehuldigd zij kregen een aandenken plus een bos bloemen 

hierna sloot de voorzitter de vergadering en wenste een ieder wel thuis.                                  

Er is een fruitmand bezorgd bij Thea beter bekend van de lotenverkoop tijdens de t/t week. 

Alle nieuwe leden van harte welkom bij de Woudzangers . Verder wens ik een ieder een fijne 

en mooie vakantie toe met veel zon.  

 

                    Vr Sportgroeten 

Voorzitter  Sipke 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                                              

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

Vogelmarkten 2017 

 

Op 26 augustus en 30 september  word de volgende vogelmarkt 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 september, dan verschijnt het volgende clubblad 

met uw nieuws op 30 september.           De Redactie 

Nieuw Lid                                                                                                                              

Falko Hofstra, Ds. Marinus Mooijstraat 28, 9078 VX  Oudebiltzijl, tel 06-21558330 

Moppen                                                                                                                                          

Waarom hebben we over twintig jaar oorlog met de Belgen, omdat ze dan onze moppen begrijpen! 

Een man met drie vrouwen is een paradijs vogel.  

Een man met twee vrouwen is een geluks vogel.  

Een man met een vrouw is een pech vogel.  

Een man zonder vrouw is een trek vogel.  

 

Een vader heeft drie dochters. Op een dag willen alle drie dochters dat hun vriend een nacht komt 

logeren, de vader vind het best en zo gebeurd het. Die avond gaat de vader luisteren aan de deuren van 

de kamers van de dochters. Bij de eerste dochter hoort hij alleen maar gegiechel. Bij de tweede dochter 

hoort hij alleen maar au au. En bij de derde dochter hoort hij helemaal niks.                                                                                                                                           

De volgende dag bij het ontbijt, vraagt de vader aan dochter een ik hoorde je gisteren de hele tijd 

giechelen, hoe kwam dat, waarop de dochter zei, zo’n kleine p in zo’n grote k dat kietelt. Aan dochter 

twee vraagt de vader, ik hoorde gisteren alleen maar au au, hoe kwam dat, zegt de dochter zo’n grote p 

in zo’n kleine k doet zeer. Aan de derde dochter vraagt de vader, waar voor hoorde ik jullie niet, zegt 

de dochter ik heb geleerd niet met de volle mond te praten. 

 

Wat zegt een smurf als ie z’n hoofd stompt? 

‘Oh nee, weer een blauwe plek”. 



 



Raven onthouden mensen die hen bedriegen 

Als raven voor de gek worden gehouden door een mens, onthouden ze het uiterlijk van de 

bedrieger, zo blijkt uit een nieuwe studie. 

Wanneer mensen voedsel beloven aan raven, maar dat vervolgens niet geven, prenten de 

vogels dat goed in hun geheugen. 

Ze weigeren daarna om nog interacties aan te gaan met de bedriegers. Dat melden 

Oostenrijkse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Animal Behaviour. 

Kaas 

Bij een experiment gaven wetenschappers tamme raven eerst een stuk brood. Daarna haalden 

ze de vogels over om het brood te ruilen voor iets dat raven veel liever eten: kaas. De vogels 

begrepen dat deze ruilactie voordelig voor hen uitpakte, en stonden maar wat graag hun brood 

af. 

Soms werden de dieren echter voor de gek gehouden. Eén van de onderzoekers nam dan hun 

brood aan en at vervolgens zowel het brood als de kaas zelf op. Uit vervolgexperimenten 

bleek dat de raven het uiterlijk van deze bedriegers lang onthielden. Als ze een maand later  

door dezelfde onderzoeker werden uitgedaagd om brood voor kaas te ruilen, weigerden de 

vogels opvallend vaak. 

Sociaal 

De wetenschappers vermoeden dat raven het vermogen om oneerlijk gedrag af te straffen 

hebben ontwikkeld door het complexe sociale leven dat ze leiden, zo meldt de nieuwssite van 

het wetenschappelijk tijdschrift Science. Raven leven in grote groepen waarin strenge 

rangordes heersen en voedsel wordt verdeeld. Bedriegers worden waarschijnlijk snel verstoten 

uit de samenlevingen van de vogels. 

bron:NU.nl 

 



Zomerse Avicultuur 

Inleiding 

Terwijl wij lekker in de zon zitten met een verkoelend drankje of een lekker  drankje is het bij onze 

gevederde vrienden topdrukte.  Er zijn nesten gebouwd, gepaard en eieren gelegd en nu is het tijd 

om de jongen groot te brengen. 

Maar wat eten zaad-etende vogels in deze zomerse drukte. Aangenomen wordt dat zaad etende 

vogels in de zomer overschakelen op dierlijke eiwitten in de vorm van insecten en larven, maar na 

mijn eigen studie rondom voeding van zaad-etende vogels betwijfel ik dit ten zeerste.   

Daarom neem ik u mee de natuur in, in deze zomerse Avicultuur,  een natuurlijk uitgangspunt is dat 

de natuur  effectief is en geen energie verspilt. Alles heeft  nut en functie, in de zomer zien we 

bloemen, struiken en bomen volop bloeien. Dit voor het aantrekken van bijen en insecten 

voorbevruchting waarna zaden kunnen worden gevormd  zodat deze  voor een nageslacht   kunnen 

zorgen Als de vogels insecten zouden eten in de zomerperiode zou dit ineffectief zijn en veel 

onnodige energie kosten dus vandaar dat ik niet geloof dat zaad-etende vogels in de zomer insecten 

gaan eten. 

Laten we nog eens naar onze gevederde vrienden in de natuur kijken, bij zaad-etende vogels lijkt het  

een open deur maar je hebt te maken met ouders en  jonge vogels, ieder met hun eigen 

voedingsbehoefte. 

De jongen moeten groeien en hebben daarvoor zijn eiwitten nodig, de ouders daarnaast hoeven niet 

te groeien maar hebben het enorm druk om hun jonge vogels te voorzien van voldoende voedsel, 

hoe druk precies laat het volgende schema zien van een koolmezenpaar: 

 

     

Dit koolmezenpaar bezocht op de topdag 15-5-1997 600 keer  de nestkast om  hun jongen te voeren, 

als u zich dan bedenkt dat voeding voor hun jonge vogels in circa een diameter van 1 km rondom het 

nest wordt gevonden  zou dat betekenen dat dit mezenpaar heen en terug in totaal 1200 km op een 





 

 

dag heeft gevlogen. Daarbij heeft een koolmees, een lengte van  0.142 cm, dat zou  betekenen dat 

een koolmezenpaar op 1 dag 1200 km delen door 14cm dat is  8570  keer zijn eigen lengte zou 

hebben gevlogen om hun jongen te voorzien van voedsel. Nu voert  bij een mezenpaar zowel de man 

als de pop, dus kunnen we de 8570 door twee delen is eigen lengte van 0.14 cm 4589 keer per vogel 

keer 600 km is in totaal 2753400 keer zijn eigen  lengte. 

Als ik dat zou doen met een lengte van 180 cm zou dat betekenen dat ik 4956120 km moest lopen op 

die topdag om mijn kinderen eten te kunnen geven zou moeten halen en die dezelfde dag nog terug 

zou moeten brengen. Dat lukt mij nooit, we mogen gerust spreken van een TOP prestatie van onze 

gevederde vrienden   

Hopelijk heb ik  door gemaakt dat onze gevederde natuurvrienden een enorme inspanning moeten 

leveren die veel energie vraagt, energie die moet worden geleverd door brandstoffen. 

Tevens moeten  jonge vogels groeien, waar weer bouwstoffen voor nodig zijn. In de zomer hebben 

dus ouders en jonge vogels verschillende voedingsbehoeften. 

Ouders: brandstoffen  

Jongen: bouwstoffen 

Volgende vraag die ons nu boeit is: wat zijn brandstoffen en wat zijn bouwstoffen en waar vinden 

vogels deze in de natuur. Brandstoffen is de benzine die de motor draaiende moet houden voor 

vogels bestaat de benzine uit suikers(glucose). 

Het duidelijkste voorbeeld van suikers in de natuur laat het bijenvolk ons zien, in de derde alinea van 

deze Natuurlijke Avicultuur schreef ik al over de bloeiende planten, struiken en bomen, bijen halen 

nectar uit deze bloei en bevruchten daarbij tevens hun gastheer die daarna zaden kan maken om 

zodoende weer voor hun nageslacht te zorgen  

En wat de bijen kunnen moeten vogels ook kunnen, namelijk nectar uit bloeiende planten etc, halen. 

Imkers noemen deze planten etc. Drachtplanten als u daar meer over wild weten dan wil ik u naar de 

volgende site verwijzen: www.drachtplanten.nl/Index.html:  

Het bewijs dat vogels in de zomer geen insecten eten maar eerder nectar is te vinden op de grond,  

waar alleen in de zomer grote weke ontlasting te zien is. 

Het tweede bewijs leverden mijn eigen volière vogels, hetzelfde effect kregen mijn volièrevogels 

toen ik ze een tijdje honing als bijvoeding voerde. 

Tot zover de ouders en de brandstoffen, dan gaan we nu over naar het beantwoorden over de 

bouwstoffen voor de jonge vogels. Iedere liefhebber van volière vogels weet dat bouwstoffen in de 

vorm van eivoer moet worden gegeven voor de eiwitten die daarin aanwezig zijn en voor de 

scheikunde liefhebbers, Aminozuren. Want eiwitten bestaan uit aminozuren, chemische 

verbindingen die gezamenlijk eiwitten vormen. 

http://www.drachtplanten.nl/Index.htm


Nu kennen we in de natuur: 1. Plantaardige eiwitten  en 2. Dierlijke eiwitten 

Vraag: Waar vinden we de verschillende soorten eiwitten en zijn ze beide geschikt?      

  

1.Plantaardige eiwitten  

De naam zegt het al, plantaardige eiwitten vinden we in planten, struiken en bomen en met name in 

de groene delen ervan, want een plant maakt via een tweetal scheikundige processen genaamd 

Fotosynthese en Assimilatie eiwitten.  

Fotosynthese: 

Water + koolstofdioxide + licht --> zuurstof + glucose                                                                                 

Van water maakt een plant glucose en gebruikt deze vervolgens zelf voor verbranding.                     

Het scheikundig opbouwen van andere stoffen heet Assimilatie. 

Een plant bouwt vanuit glucose 3 andere stoffen:  1. koolhydraten: zetmeel, opgeslagen suikers in    

een plant (neem bijv. aardappelen). 

                                                                                          2.eiwitten 

                                                                                          3.vetten (kunnen opgeslagen worden in bijv.zaden)                             

Bron: http://biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/fotosyntheseassimilatie.htm 

Een plant kan dus in de groene delen vanuit water en onder invloed van licht via glucose 

koolhydraten, eiwitten en vetten maken. Echter de scheikundige samenstelling en het 

eiwitpercentage van deze plantaardige eiwitten zijn voor de jonge vogels onvoldoende om te kunnen 

groeien en daarom zullen wij ons moeten richtten op dierlijke eiwitten.   

2.Dierlijke eiwitten  

Dierlijke eiwitten zitten in de volgende producten: vlees, vis, melk, kaas en eieren. 

Omdat een zaad-etende vogel geen koe kan melken voor melk en geen hengel heeft om vis te 

vangen en een eitje ook moeilijk te tikken is, richtten wij ons verder op vlees in de kleinste vorm. 

Namelijk insecten: in het volgende schema zijn de voedingswaarden van een aantal insecten voor 

menselijke consumptie opgenomen.   

Insect eiwit(g) vet(g) koolhydraten(g) calcium(mg) ijzer(mg) 

Giant Water Beetle 19.8 8.3 2.1 43.5 13.6 

Red Ant 13.9 3.5 2.9 47.8 5.7 

Silk Worm Pupae 9.6 5.6 2.3 41.7 1.8 

http://biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/fotosyntheseassimilatie.htm
http://biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/fotosyntheseassimilatie.htm


Dung Beetle 17.2 4.3 0.2 30.9 7.7 

Cricket 12.9 5.5 5.1 75.8 9.5 

Grasshopper 20.6 6.1 3.9 35.2 5.0 

June Beetle 13.4 1.4 2.9 22.6 6.0 

Caterpillar 28.2 N/A N/A N/A 1.9 

Bron: http://duurzaaminsecteneten.nl/insecten-eten/voedingswaarde-insecten/ 

Wat opvalt zijn de hoge percentage eiwitten daar kunnen de jongen uitstekend van groeien, 

voldoende bouwstoffen. Voor vogelconsumptie is er in de natuur een nog veeeel  grotere ruime 

keuze  in soorten die als volgt is in te delen: 

              IKakkerlakken 

 Kevers en torren 

 Libellen 

 Luizen 

 Mieren 

 Muggen 

 Sprinkhanen en krekels 

 Vliegen 

 Vlinders, rupsen en motten 

 Wantsen 

Wespen  

  Andere insecten 

bron: http://www.soortenbank.nl/hoofdgroepen.php?groep=insecten 

Door de manier van voortplanting bij insecten, wordt deze keuze nog veeeeel groter. Insecten 

planten zich op de twee manieren voort.                                                                                               

Namelijke via de weg van een complete en incomplete metamorfose 

   

 

http://duurzaaminsecteneten.nl/insecten-eten/voedingswaarde-insecten/
http://www.soortenbank.nl/hoofdgroepen.php?groep=insecten&selectie=5&hoofdgroepen_pad=%2C1%2C5


 

 

 

 

Een voorbeeld van een complete metamorfose en een bekende in de wereld van de Avicultuur de 

metamorfose van de buffalokever 

alowormen  

                                                                               buffalokever  

 

 

 

 

    

 

 

 

                                        Kever Legt eitjes 

 De eitjes veranderen  in een larve, bekend als buffaloworm     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Een vogel weet op basis van evolutie en ervaring welk stadium het beste is voor zijn jonge vogels dit 

geldt ook voor het soort insect. Voor meer informatie over insecten kijk dan eens op diverse sites, 

De vraag is nu wat betekent deze natuurlijke informatie voor een Natuurlijke Avicultuur :            

Vogels in de Avicultuur hebben een veel kleiner voedingsgebied waardoor de oudervogels minder 

energie nodig hebben bij het opvoeren van hun jongen. Dus zijn er ook minder brandstoffen nodig 

dan hun collega’s in de natuur, toch is het ook voor onze volière vogels een intensieve  periode een 

beetje extra brandstof is welkom.    

 Voor de jonge vogels in de volière is een eivoer van een bekend merk een must het toevallige voorbij 

gevlogen insect door de volière is voldoende. 

Menukaart voor  zomerse Avicultuur: 

Incidenteel kan een theelepeltje honing worden verstrekt 

Ook kun je een tak van een bloeiende  plant of vlier ophangen  

(in de bloesem zit een beetje nectar) 

Voor de Jongen  

moet er natuurlijk dagelijks een goed 

eivoer verstrekt worden. 

 Verstrek zo nu en dan eens een dierlijk eiwit 

Hoewel het fabriekseivoer uitstekend is, daarnaast 

is het verstrekken van dierlijk eiwit geen must  

maar leuk om te doen en goed voor de variatie 

Tenslotte van deze zomerse Natuurlijke Avicultuur heb ik een bezoekje gebracht aan ons 

gewaardeerd clublid Tamme Alma. 

Tamme kweekt met vruchten- en insecten eters. In een prachtig grote volière, Tamme kon mij 

onderstaande insectenvanger laten zien. 

 

 

 

 

 

 



Volgens Tamme werkte hij uitstekend om diverse insecten mee te vangen, na vangst van de insecten 

liet hij ze los en aten zijn vogels de vliegende insecten met veel genoegen op.  

Echte Natuurlijke Avicultuur te verkrijgen via Conrad.nl. 

Werking insectenvanger 

Het ultraviolette licht trekt vliegende insecten (vliegen, muggen) aan, die door een sterke ventilator 

aangetrokken en een reservoir resp. net worden verzameld. De verzamelde insecten kunnen 

hygiënisch uit het reservoir worden verwijderd. 

Veel plezier met uw Natuurlijke Avicultuur en tot de herfst 

Henk Miedema, 

reacties via onze redactie of miedema176@hotmail.com 

Uitdaging: wie kweekt zijn eerste zaad-etende jonge vogels zonder het fabriekseivoer en met 

uitsluitend de insecten van deze insectenvanger? 
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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 





KENNISMAKING MET AREND VISSIA 

“Dit keer”,  wie dit rubriek vaker leest weet dat alle vorige kennismakingen zo beginnen, dus wie ben 

ik om dat te veranderen. 

Dit keer gaat de rit naar Burum , samen met mijn chauffeur en  mentale ondersteuning Cees 

Wiersma gaan we naar de hoofdpersoon in deze “kennismaking met”  namelijk onze redacteur van 

dit clubblad, de heer Arend Vissia.                                                                                                                                                                                                                                                             

Normaal vraagt Arend de hoofdpersonen voor de “kennismaking met”. Dit keer heb ik tijdens onze 

laatste onderlinge TT-show aan Arend gevraagd of hij een keer de hoofdpersoon wou zijn van zijn 

eigen rubriek. Dat was geen probleem, maar dan doen we het in juni, zei Arend, want dan geef ik een 

barbecue en dan kun jij mij op die avond wel interviewen.  

In mei hebben we een afspraak gemaakt voor het interview. Een week voor de barbecue, welke 

perfect geregeld was, volop koude drankjes en veel vlees en goed gezelschap. Zoals gezegd hebben 

we het interview een week voor de barbecue gedaan, want zei ik tegen Arend je zult wel veel te 

vertellen hebben en we moeten niet in tijdsnood komen.  Hier het verslag van deze avond: 

Arend is 63 jaar geleden ter wereld gekomen in Leeuwarden, maar daar kon hij niks aan doen want 

hij werd geboren in het ziekenhuis aldaar.  Hij groeide op in Jistrum, een echte snieskepper.                                                                                                          

In zijn jeugdjaren was hij al een vogelliefhebber, alleen niet op de manier zoals het hoorde.  Hij ving 

als bijverdienste soms wel 200 sijsjes met de lijmstok.  Ook wilde hij nog wel eens de mollenklemmen 

leeghalen op het land, waar hij zelf niet de klemmen mocht zetten. Was een leuke bijverdienste want 

je kreeg toen nog 1 gulden voor een goed velletje.                                                                                   

Arend ging naar de lagere school in Jistrum. Hierna haalde hij zijn diploma aan de ULO in Burgum.                                                                                                

Op zestien jarige leeftijd ging hij aan het werk. Hij is begonnen bij metselbedrijf Kamerling als 

opperman bij de voegers.  Na dit 

een jaar te hebben gedaan ging hij 

aan het werk bij Durk Veenstra in 

Schuilenburg, hier heeft hij het vak 

van betontimmerman geleerd.  

Daar leerde hij ook het 

ijzervlechten.   a een carri re van 

8 jaar ging hij aan de slag als 

ijzervlechter bij  de firma Pruis 

gevestigd in Burgum.  Hier heeft 

hij bijna 28 jaar gewerkt, tot aan 

het faillissement van Pruis. De 

laatste 10 jaar is hij werkzaam bij 

Kijlstra, eerst als ijzervlechter en 

nu als betontimmerman. 

Op de vraag aan Arend hoe vaak hij getrouwd is geweest antwoordt Arend ”voor de derde keer”.                                                                                                                                                                                                          

Als ik vraag met wie krijg ik als antwoord “eerst 10 jaar met Aukje, toen 5 jaar gescheiden daarna 

weer 14 jaar met Aukje getrouwd geweest en toen weer gescheiden”.  Als ik hem vraag wie is dan de  

derde?  Antwoordt hij ik ben  “VOOR”de derde  keer getrouwd geweest.   Met de nadruk op “voor”.  

Tja voor de derde keer, zit inderdaad twee keer.  Wie Arend een beetje kent weet dat je meestal  



even moet nadenken over zijn antwoorden. Samen met Aukje die helaas te jong gestorven is heeft hij 

3 kinderen, namelijk Kees, Janke en Johannes. Na een paar scharreltjes heeft hij ondertussen alweer  

vier en een halve jaar “verkering”met Thea. 

Arend, hoe en wanneer is jou vogelhobby begonnen?             

 De hobby is begonnen na mijn trouwen, we woonden  toen in Kootstertille. Ik heb toen een hok 

gekocht van Kees Praamstra, als eerste waren er kanaries (goede keus Arend, jammer dat  het daarna 

zo is misgelopen ), en wat tropen.  Toen ben ik naar Buitenpost verhuisd  en daar ben ik begonnen 

met tropen.  Hiermee ging ik ook naar de TT in Kollum. Na 1 jaar en een gasrekening van 600 gulden 

extra ben ik gestopt met kweken van tropen, het werd zo wel een dure hobby. Toen heb ik in 1980 

bij  Steringa in Kollum mijn eerste roodrugparkieten en valkparkieten aangeschaft. Na mijn 

lidmaatschap in 1998 bij de Woudzangers  ga ik sinds 2000 met de roodruggen en nu ook andere 

parkieten naar de TT in Harkema.  In 2002 was ik voor het eerst kampioen met de roodruggen. In 

2014 hield mijn grote vriend uit Zeeland de heer Kees Looij ermee op waar ik vanaf 2008 hele goede 

roodruggen van heb gehad en hij van mij en in 2014 heb ik alle vogels overgenomen samen met Rene 

Teunissen uit Renesse.  Op mijn vraag of de concurrentie groot is bij de roodrugparkieten antwoordt 

hij “het is mij gebeurt dat een collega of in dit geval een concurrentkweker van roodrugparkieten 

mijn kooi met beste vogel, tijdens het voordragen op het district expres liet vallen om zich zelf 

kampioen te worden.  

Arend, aan welke 

tentoonstellingen doe je de laatste 

jaren mee? 

Ten eerste aan onze eigen show 

natuurlijk.  Ook heb ik jaren 

meegedaan in Joure,  nu Drachten.                                                                                              

Dit is een jaarlijkse show van de 

parkietensociëteit, hier heb ik 5 

gouden parkieten gewonnen voor 

beste vogel van de tentoonstelling.  

Maar vanwege onenigheid heb ik 

hier mijn lidmaatschap opgezegd.  

Ook doe ik mee in Roden,  districten 

en natuurlijk de landelijke show van 

de NbVV te Apeldoorn.  Op al deze shows ben ik wel een of meerdere keren kampioen geweest. Nou 

dat wil ik wel geloven al die prijzen, getuige al je bekers en medailles die staan te verstoffen  bij de 

vogels in het hok. 

Welke vogels heb je momenteel en wat voer je ze? 

Ik heb nu 7 koppels roodrugparkieten, 2 koppels  barrabandparkieten, 2 koppels bergparkieten,  3 

koppels penanten, 2 koppels prachtrossellas, en 11 koppels  Catharina parkieten. 

Als voer krijgen ze zaden van, van Himbergen welke ik koop bij Wietse Kloosterman  in Buitenpost.  

Verder krijgen ze op vaste dagen groente en fruit zoals: wortel, peer, broccoli, rozenbottel, mais, 



appel en paprika. Ook krijgen ze een mengsel van eivoer en universeel vermengt met spirulina, 

knoflook en roosvicee. Tevens hebben ze elke dag grit tot hun beschikking. 

Dat sommige parkietensoorten hun eigen groenten verbouwden,  daar had ik nog nooit van gehoord.  

Maar Arend vertelde mij dat dit echt waar was, hij had ooit een koppel pruimkop parkieten.  Deze 

slimme vogels lieten de zaden vallen in de buitenvolière, wanneer deze begonnen te ontkiemen in de 

grond en volgroeiden tot een flinke wortel en mooi oranje waren.  Dan werden de wortels  geoogst  

oftewel uit de grond getrokken door de pruimkoppen.  Daarna werd het lof van de wortel gescheiden 

en werd de wortel vervolgens opgegeten. Ik weet niet of dit echt waar is, maar ik zal Arend maar op 

zijn blauwe ogen geloven. 

Ten tijde van het interview liggen er jonge roodrugparkieten en zijn er al jonge Catharina parkieten 

zelfstandig en zijn er meerdere koppels van de andere parkieten met eieren.                                                                                                                        

Op de vraag hoe vaak hij de hokken en voli res schoonmaakt zegt hij:  Alleen tussen de broedronden 

en na de kweek. 

Vergaderingen en filmavonden daar ben ik bijna altijd aanwezig, dit komt  door mijn functie als 

bestuurslid (sinds 10 jaar),  redacteur en  marktmeester/lotenverkoper (vanaf 2002).                                                                                                                   

Op mijn vraag of hij tevreden is met de vereniging en clubblad antwoordt hij dat hij wel tevreden is.                                                                       

Nou Arend wij zijn ook tevreden met wat jij voor het 

clubblad doet, het ziet er altijd weer goed uit. 

Arend heb jij ook nog hobby’s ? 

Nee, ik heb het druk genoeg met de vogels en mijn werk.  

Wanneer ik het hem nog eens vraag of hij dat wel zeker 

weet of hij geen hobby”s heeft, antwoordt hij “ja ik weet 

nog wel wat, lekker ite en drinke”. En naar mooie vrouwen 

kijken en dan vlot er achter aanzeggend, mar ik iet th s.  

Oja niet vergeten, 1 keer in de veertien dagen gymnastiek, 

samen met Thea. 

Wanneer het woordje drinken valt, krijg ik een flinke por van mijn mede-interviewer.  Waarop ik een 

verhaal te horen krijg, van wat er gebeurt als je iets teveel “drinken” krijgt.  Jaren terug  bij de TT 

show/klok, na een lange avond/nacht wil onze Arend overnachten bij Hillie. Hij was er ooit 1 keer 

geweest, dus zei hij dan vindt ik jou een tweede keer ook wel. Alles wat hij vond maar geen Hillie, wel 

heeft hij het gepresteerd om 3 keer bij dezelfde bewoner aan de Homear aan te bellen en te vragen 

naar het adres van Hillie. Op de vraag aan Arend waarom hij steeds bij dezelfde meneer aanbelde 

zegt hij ”telkens als ik weer een rondje Harkema deed zag ik een lichtje branden, alleen was dit 3 keer 

bij hetzelfde adres. Hillie is die avond nooit bereikt! 

 ou Arend, ik geloof dat ik verder geen vragen meer heb.  Om het met jou woorden af te sluiten “dus 

neem ik het besluit om maar weer een einde aan dit verhaal te maken”. 

Het was een gezellige avond daar bij jou, nog bedankt voor de hapjes en de drankjes. En graag tot de 

volgende keer.  

Hulpredactie: Cees en Willem. 



 

 

 



 

Pellerubriek 

Valkparkieten broedseizoen 2017 extreem 

Even een klein berichtje over mijn ervaringen dit 

broedseizoen. In begin maart startte het seizoen, vol goede moed begonnen aan de kweek. Het 

leek allemaal prima, alle koppels gingen vlot aan de leg. Na een kleine 3 week lagen de eerste 

jongen in de blokken. Dit ging prima de eerste dagen. Tot ik op een dag thuis kwam van mijn 

werk. Alle valken waren enorm in paniek, wat bleek, er zat een sperwer op het gaas van de 

volière. Geprobeerd deze weg te jagen, maar dit ging niet al te best. Hij kwam direct terug en 

ging weer in de aanval. Na een aantal verjaag pogingen heeft hij de moed opgegeven. Echter 

na nest controle bleken al de jonge vogels dood in de blokken te liggen en tevens al de 

broedende vogels  kwamen niet terug op hun nest. Zelfs avonds waren alle vogels nog zeer 

onrustig.  

Dus de hele mooie start was in een keer verandert in een grote teleurstelling.  

Goed, we kijken vooruit en gaan er vanuit dat ze weer opnieuw beginnen.  Dit gaat echter     

niet zomaar, het duurt een paar weken voor ik weer zie dat ze eieren gaan leggen. 

Dan hebben we een complete omslag van het seizoen. De jongen worden geboren. Alles    

gaat ineens voortvarend. Deze ronde levert een 40 tal jonge valken, met nesten tot 7 jongen 

die werkelijk probleemloos worden grootgebracht. Van deze 40 is er maar 1 jong doodgegaan 

voor het uitvliegen. Dat is wel eens anders geweest!  

Bij het schrijven van dit artikel is nog niet alles helemaal zelfstandig maar ik durf wel te 

stellen dat het kweekseizoen een fraai resultaat oplevert. 

Ik heb het hier alleen gehad over de valken maar de andere vogelsoorten doen het ook 

extreem goed dit jaar, al zijn deze nog minder ver dan de valken, De jongen moeten eerst 

maar zelfstandig zijn pas dan kan je zeggen of het een goed kweekjaar is. Maar ook bij de 

andere soorten ziet het er extreem goed uit!!!!! 

22 Maart 2017 

De heer Johan Zwart had vanwege een cursus voor zijn werk afgezegd voor de 22 ste maart 
Geen paniek , Inmiddels heeft de heer  Adri van Kooten bekend  als keurmeester van onze 

bond en van de vogelsite vogelproblemen.nl  deze avond ingevuld.  
Hij deed een beamer presentatie over zijn reis door noord, oost en midden Australië. 
Hij is eerder bij ons geweest met een presentatie van Australië maar dit was van het 
westelijk deel. 
  
Een prachtige presentatie waar elke vogelliefhebber wat aan had, van troop tot kromsnavel 
van duif tot vruchteneter. Weer heel erg leuk.  



 

Pellerubriek 

Kweekverslag Zonparkiet 

door: B. Veerman 

 

Verliefd op de zonparkiet 

Als je deze vogels voor het eerst ziet kun je er meteen verliefd op worden. Dan moet ik hier 

direct een kanttekening bij maken want het geluid wat ze maken is echt niet plezierig om te 

horen. Dus bezint eer ge begint is zeker een spreekwoord wat hier op zijn plaats is. 

Vogelgeluid 

Denk om je buren, niet iedereen is van het harde stemgeluid gediend. Men zegt wel eens dat 

met de hand grootgebrachte jongen minder lawaai maken, maar toch kunnen ze ’s-ochtends, 

’s-avonds , of als ze iets vreemds zien aardig geluid produceren. Zeker storend in een 

huiskamer. 

Verkopen als je ze zat bent? 

Onze hobby is geen hobby om vogels te kopen en die dan van de ene naar de andere 

liefhebber te laten verhuizen. Nee, mensen laten we dit de vogels niet aandoen, daarvoor 

krijgen we teveel plezier van ze terug. Tegenwoordig zie je veel zonparkieten met de hand 

grootgebracht te koop staan. In het begin is het misschien leuk zo’n tamme mooie zonparkiet. 

En zal hij of zij wat minder herrie maken maar als de interesse gaat ontbreken dan hebben ze 

nog steeds aandacht nodig. Krijgen ze die niet zijn het net kleine kinderen, ze 

vragen/schreeuwen er wel om. Daarna worden ze vaak weer van de hand gedaan. 

Kweek 

Het broedproces wat dus op tweejarige leeftijd begint uit zich in het veelvuldig paren en de 

pop verblijft dan veel in het broedblok. Hierbij graaft ze een kuil in het aangebrachte 

materiaal wat kan bestaan uit krullen en wilgentakken die ze geheel versplinterd. De bodem 

wordt keer op keer omgewoeld waarbij het zelfs door het invlieggat naar buiten komt. Het 

broedblok moet altijd in de kooi hangen omdat ze dit ook als slaapplaats gebruiken  

De volgende afmetingen worden veel gebruikt 50 cm. hoog en 30 cm. breed en diep. Echter 

andere maten voldoen ook zeker, als het invlieggat maar ongeveer 6 tot 8 cm. bedraagt.  

http://www.vvvogelvreugd.nl/vogels/58-zonparkiet/foto12.jpg


Er komen ongeveer 4 eieren die 25 tot 28 dagen worden bebroed en als ze ongeveer 8 weken 

oud zijn verlaten de jongen het blok. Een prachtig gezicht. De vogels worden geringd met 6 

mm ringen. Echter ook twee vogels van hetzelfde geslacht paren dus als je ze niet hebt laten 

sexen kun je lang op eieren wachten. 

  

Voorkom verveling 

Zonparkieten zijn levendige vogels die zich niet moeten vervelen, ja welke vogel eigenlijk 

wel. Kans op verenplukken en nog harder schreeuwen kunnen het gevolg zijn. Het mooiste is 

natuurlijk als je ze in een binnenvolière met een aansluitende open ren kunt houden. Het is 

een prachtig gezicht twee zonparkieten in een mals regenbuitje of in een heerlijk zonnetje. 

Fantastisch hoe de kleuren dan tot hun recht komen. Als je 

toch mocht besluiten een paartje van deze mooie vogels aan 

te schaffen koop dan bij een goede kweker die een 

kweekadministratie bijhoudt. En let goed op of de vogel 

wel alles heeft wat hij moet hebben, ontbreken er geen 

nagels (hoewel dit voor de kweek niet nadelig hoeft te zijn) 

is de vogel levendig enz. 

Kosten 

Je betaald al snel 300 euro tot 450 euro voor een goed koppel. Daar mag je toch wel wat voor 

verwachten denk ik dan altijd. 

Tip voor beginners 

Raad ik je ook aan begin met een jong koppel, ook al is het 

dan wat langer wachten op eieren. Meestal zijn die ook nog 

wat goedkoper en je leert de vogels goed kennen en de 

vogels jou. Koop ook geen vogel die met de hand groot is 

gebracht en zet die bij een natuurlijk gekweekte vogel, er 

kan altijd iets misgaan. 

De vogels zijn ongeveer 30 cm groot en wegen ongeveer 

130 gram, maar dit kan natuurlijk verschillen. De vogels 

kunnen in bijv. een garage best rond vliegen zodat ze als ze in kleinere kooien worden 

gehouden even hun vleugels kunnen strekken zeg maar. Voordeel is dat ze ook goed aan je 

wennen en iets lekkers uit je hand komen halen na verloop van tijd. 

Boekentip 

Als je meer wilt weten over deze en andere aratinga soorten is er een heel leuk en goedkoop 

boek te verkrijgen. Het kost ongeveer 15 euro, het heet Aratinga’s van Herman Kremer en het 

isbn nummer is 90-73217-01-6. Ikzelf vond het een heel leerzaam boek met prachtige foto’s. 

Dit was een beknopt stukje over de zonparkiet. Met nogmaals de waarschuwing ga eerst eens 

bij een liefhebber kijken en vooral luisteren. Je leert er heel wat van. 

http://www.vvvogelvreugd.nl/vogels/58-zonparkiet/foto5.jpg
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Nawoord                                                                                                                                                     

Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 99, hopende dat er weer nieuws voor u bij zat en 

dat u het met plezier hebt gelezen. Ik heb het wel met plezier gemaakt, tussen de warme dagen 

door. Helaas is er dit keer geen kopy voor de lezersmarathon, want de een had het druk met 

verbouwen en de ander was ziek en moest geregeld voor controle en onderzoek naar het 

ziekenhuis.                                                                                                                                            

BE v/d Akker bedankt voor de ledenadministratie en de hulp bij het samenstellen van het 

clubblad, wat dit keer vanaf  jou vakantieadres moest gebeuren,  jullie hebben er in ieder 

geval mooi weer bij, geniet daar maar van.                                                                                                        

S Brouwer ook bedankt voor het voorwoord en de moppen, nu maar afwachten of  Benny ze 

niet weer verwijderd, ook jullie zullen nu wel genieten op de camping.                                      

H Miedema ook weer bedankt voor deel 4 van jou avicultuur, zo goed als ik het weet, was dit 

ook het slot, als er meer is hoor ik het 

wel.                                                                                         

H Pel jij ook weer bedankt voor het 

aandeel in dit clubblad, misschien 

komen er wel meer leden die 

zonparkieten willen hebben, je zult 

nog wel wat te koop hebben denk ik. 

W Weening bedankt voor de 

vogelweetjes en de smurfenmop, ook 

moet ik je bedanken voor het 

interview bij mij, samen met C 

Wiersma, dat kunnen jullie wel vaker 

samen doen, dan kom je ook nog ergens, wat weer erg leerzaam is.                                                                                             

Het nieuwe lid wil ik ook welkom heten bij de Woudzangers.   

Verder hoop ik dat een ieder een heel goed kweekseizoen mag beleven en dat er weer veel 

tentoonstellingsvogels bij zitten. Tevens wens ik een ieder een fijne vakantie hier in eigen 

land of in het verre buitenland.  

De Redactie  

AT Vissia 
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