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Voorwoord 

Er is weinig nieuws te vertellen.  De ledenvergadering is afgelast wegens corona, wij hopen 

zodra het weer kan, deze nog wel te houden, ook vanwege de bestuursverkiezingen, want daar 

moeten de leden over stemmen, dus het is belangrijk dat u dan aanwezig bent.  Zodra het kan 

krijgt u hierover bericht,  de agendapunten, kunt u vinden in het clubblad van december 2020. 

Ook de contactact avonden konden geen doorgang vinden, die gaan we verplaatsen naar 2022. 

Tevens zijn er ook geen vogelmarkten in de Klok, zodra dat weer mag, komt het op de site 

van de Woudzangers te staan.                                                                                          

Gelukkig is inmiddels het kweekseizoen voor de meesten weer aangebroken, zodat we weer 

iets hebben om naar uit te kijken. Nu maar hopen dat het wel een goed kweekseizoen word 

voor de leden, met heel veel goede vogels, dan kunnen we misschien als we zijn 

gevaccineerd, weer onze 61
e
 vogeltentoonstelling organiseren.                                               

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

Woudzangers en heel graag tot onze eerste ontmoeting.                                                                                

Ook is de vereniging 2 surveillanten rijker, namelijk WK v/d Veen en AT Vissia, de daarbij 

horende certificaten zullen worden uitgereikt, op onze eerstvolgende ledenvergadering, bij 

deze alvast gefeliciteerd!                                                                                                                        

Verder wens ik een ieder alle gezondheid toe en wees voorzichtig met corona, wat inmiddels 

ook al onder onze leden is verspreid, diegenen wens ik alle sterkte en beterschap. 

 

Interim Voorzitter  Arend Vissia                                                                                                     



 

 

Kennismaking met Sibolt Prins 

Dit keer was een afspraak ook zo weer geregeld.                 

Ik werd uitgenodigd om een keer bij Sibolt Prins te komen 

kijken bij zijn vogels. Ik zei dat kan wel kun je gelijk 

deelnemen aan de “kennismaking met”, dat vond Sibolt een 

heel goed idee en zo kwam het dat ik op woensdagmorgen 2 maart naar de Mjumsterwei 16 in 

Bakkeveen reed, om op visite te gaan bij Sibolt.  

Toen ik daar aankwam moest ik een stukje lopen, want de hele straat word daar opnieuw 

ingericht en kon ik niet voor zijn huis parkeren. Na honderd meter te hebben gelopen, kwam 

ik bij het huis aan, waar Sibolt al achter het raam stond te zwaaien, dat ik achterom moest 

lopen. Toen hij bij de achterdeur kwam zijn we eerst naar de vogels gegaan. In het vogelhok 

aangekomen, zie ik enorm veel kooien staan met vogels, in totaal meer dan 100 kooien en 

bijna allemaal bezet. 

Ik zei Sibolt wat een 

hoop kooien, daar zit 

wel werk in, jawel zei 

Sibolt, ik ben elke 

morgen een paar uur 

bezig met verzorgen, 

maar daar geniet ik 

ook van heb toch tijd 

genoeg en het is een 

mooie hobby.                                                                                                            

Nadat ik wat foto’s 

heb genomen komt er 

ook nog visite aan, 

zijn grote vriend H de 

Vries uit 

Lippenhuizen, die 

was nieuwsgierig, hoe 

ik het verhaal ging 

maken over Sibolt. Daarna zijn we in huis verder gegaan met koffie en een lekkere koek, toen 

de koffie op was en Honke weer huiswaarts keerde, ben ik begonnen met mijn vragen.                                                 

Sibolt is geboren in het ziekenhuis in Sneek, zijn ouders woonden toen in Lemmer. Ze zijn 

daarna vele malen verhuist. Omdat zijn vader kraanmachinist was, woonden ze in een grote 

wagen, die mee ging van werk naar werk. Zo kwam het ook dat Sibolt, wel 6 verschillende 

lagere scholen heeft bezocht, tot ze in Surhuisterveen kwamen te wonen, daar zijn ze blijven 

hangen en heeft Sibolt de lagere school afgesloten. Om vervolgens ook in Surhuisterveen naar 

de Ambachtschool te gaan, om als leerling machinebankwerker verder te gaan, dat diploma 

heeft hij ook gehaald. Daarna is de studie verder gegaan in Drachten, waar het diploma nog 

werd gehaald als elektricien.  



 

 

Toen ben ik begonnen met werken bij 

Albert Huizinga, dat heb ik een half 

jaar volgehouden, toen ben ik in 

Drachten bij het ziekenhuis aan het 

werk gegaan, als machinewerker en 

elektricien, daar bouwden we toen 

liften, dat heb ik twee en een half jaar 

gedaan. Daarna ben ik koelmonteur 

geworden, bij v/d Velde in 

Bakkeveen, dat is van 1975 tot 1980 

geweest. Toen ben ik weer bij een 

bedrijf in Drachten namelijk Smevor begonnen, als koel en aircomonteur, daar ben ik 

gebleven tot mijn pensioen, wat ik nu al een paar jaar heb.  

Ook kreeg Sibolt in zijn jonge jaren last van het virus, om achter de vrouwen aan te gaan en 

zo ontmoete hij Klaske Pander uit Harkema waar hij in 1975 mee trouwde, ze hebben samen 2 

dochters gekregen en inmiddels zijn er ook al 7 kleinkinderen, helaas is Klaske veel te vroeg 

overleden, omdat zij de ziekte kanker ook niet kon overwinnen en Sibolt inmiddels, alweer 6 

jaar weduwnaar is.  

Sibolt, hoe is jou vogelhobby ontstaan, dat is gekomen in 1980, toen ik werkzaam was bij v/d 

Velde, waar ik W Wouters trof, die heeft mij het vogelvirus aangesmeerd. Ik had toen een 

week vrij en heb 

gauw een volière 

gebouwd, met 4 

vluchten, die ik 

vulde met grote 

parkieten en wat 

personata’s, met 

die laatste vogels 

heb ik de gouden 

parkiet ook eens 

gewonnen, bij de 

PSC. Later heb ik 

in de schuur 

allemaal kooien 

gemaakt en ben 

overgegaan op 

kooivogels, 

waarvan ik vele 

soorten heb gehad, zoals kanaries,tropen, wildzang en parkieten.  Nu heb ik inmiddels nog 

zo’n 100 kooien en 4 uitvliegvluchten en 6 vluchten, voor wat grotere parkieten, maar ik ga 

de kooien verder inkrimpen en wat meer vluchten maken, want van al die kooien, heb ik veel 

werk en ik wil, alleen wat meer grotere soorten houden.  



 

 

 Nu heb ik veel zebravinken, japanse meeuwen, 

rijstvogels, kleine grasparkieten, catharina’s, 

bourkes en diverse koppels pyrrhura’s en die 

tropische vogels, heb ik een hoop werk van en het 

levert niks op.                                                                                                                                        

Het voer wat ik de vogels geef komt van Vogro, 

waar ik diverse soorten van heb en door elkaar 

meng, ook het eivoer is van Vogro, ook geef ik nog 

universeel en diverse mineralen. Verder hebben ze 

altijd maagkiezel en grit tot hun beschikking.                                                              

Het kweekseizoen begint bij mij in oktober en duurt tot ze allemaal 2 of 3 rondes hebben 

gedaan, alleen het is dit jaar tot nu toe niet al te best, vogels waar ik veel van verwacht, 

hebben nog maar weinig jongen en de pyrrhura’s, waar ik het niet van had verwacht, doen het 

wel goed, het is soms moeilijk te verklaren, maar goed ik probeer er het beste maar van te 

maken.                                                                                                                                                     

Het schoonmaken doe ik geregeld, maar met al die kooien, heb je gauw weer rotzooi op de 

vloer, daar haal ik dan een paar in de week de bezem over, dan is het weer netjes, want vogels 

zijn echte knoeiers, er word heel wat zaad 

gemorst met zoveel kooien.                                                 

De tentoonstellingen daar doe ik meestal wel 

aan mee en heb daarmee vele prijzen 

gewonnen, alleen ben ik wat wispelturig met 

het houden van vogels, want als het niet wil ben 

ik weer gauw geneigd, om ze op te ruimen en 

weer andere soorten te proberen, maar nu wil ik 

proberen, om met deze soorten door te gaan en 

mij niet weer zo gauw van de wijs te laten 

brengen.  

De vogelmarkten als die er zijn, ga ik er wel heen maar die zijn er door de corona ook niet 

meer. Zwolle vond ik altijd een mooie markt, je trof er veel collega kwekers en naar Assen 

mocht ik ook graag heen gaan, jammer dat nu beide weer 

verhuizen en om naar de Brabant hallen te gaan, is mij 

wel wat te ver reizen, in Harkema kwam ik ook wel, maar 

niet altijd.  De vergaderingen wil ik ook wel bezoeken, 

maar meestal ben ik het alweer vergeten, dat komt je 

moet er ook alleen heen, ging je met meerdere dan had je 

een stok achter de deur te staan, net zoals de 

contactavonden, als die interessant zijn wil ik die wel 

bijwonen, want daar kun je wel wat van leren.  

Het clubblad dat word door mij wel gelezen, dat vind ik wel mooi dan weet je wat er binnen 

de vereniging gaande is.                                                                                                                          

Sibolt heb je nog meer hobby’s, nee nu niet meer, ik heb voorheen van alles wel gehad, zoals 



 

 

modelauto’s, koikarpers, maar daar ben ik helemaal mee gestopt, nu heb ik alleen nog vogels 

en dat wil ik ook zo houden, verder geniet ik van de kleinkinderen en dat is het wel zo’n 

beetje. Nou Sibolt ik heb verder ook geen vragen meer, het was voor mij weer een leerzame 

morgen, ik heb weer heel veel gezien, bedankt voor de gastvrijheid en het genotene en hou 

vast aan je eigen ideeën en graag tot een volgende keer. 

        AT Vissia             

Agenda 2021 

Ledenvergadering: ????????  aanvang 20.00 uur Zaal de Klok Harkema 

 

TT vergadering:     12-10-2021 aanvang 20.00 uur Zaal de Klok Harkema 

 

Inleveren TT formulier: 19-10-2021 aanvang 19.00 uur Café de Klok Harkema 

 

TT week van: 15-11-2021 t/m 20-11-2021   Zaal de Klok Harkema 

 

Feestavond:            27-11-2021 aanvang 19.00 uur Zaal de Klok Harkema 

 

 

 

Vogelmarkten 2021 
 

Als het weer mag door de corona maatregelen, gaan we weer vogelmarkten houden, maar dan 

moet de animo wel beter zijn, dan de voorgaande keren, want anders gaan we stoppen met de 

vogelmarkt, dus leden laat jullie eens zien op de vogelmarkt, voor de aanschaf of de verkoop 

van jullie overtollige vogels, of kom gewoon even langs voor een gezellig praatje, onder het 

genot van een kop koffie, kom wel vroeg, want de aanvang is 8.00 uur en het is 9.30 uur ook 

weer voorbij.                                                                                                                                                                                                                               

 

 Clubblad                                                                                                                                             

Leden, heeft u afgelopen jaar ondanks de corona, 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 Juni, dan verschijnt het volgende 

clubblad met uw nieuws laatst Juni 2021.                                                                                                                       

                                                                DeRedactie AT Vissia 

Nieuwe Leden 

T Wiersma, Lisdodde 9, Buitenpost, tel 06-28789193 

B Veld, Voorstraat 106, Kollum, tel 06-42604787 

Joost Alma, Swaddepaed 30, Zwagerbosch, tel 06-53918766 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PELLERUBRIEK 

                                                                           

Jaar van de Wilde Eend – de 

eindsprint 

Het Jaar van de Wilde Eend is afgelopen. En de 

inspanningen van tellers en onderzoekers hebben 

zeker resultaten opgeleverd. Dit krijgt volgend 

voorjaar zijn apotheose, maar we wilden je de 

nieuwste informatie alvast niet onthouden. 

Het doel van het Jaar van de Wilde Eend was 

om achter de oorzaken van de achteruitgang te 

komen. Hiermee komen we hopelijk dichter bij 

een betere 

bescherming. 

Een eerste 

impressie van afgelopen broedseizoen verscheen vier 

maanden geleden. Nu dus het vervolg daarop. 

Hoe verging het de kuikens? 

Dankzij de inspanningen van meer dan 1.000 vrijwilligers, 

die samen meer dan 11.000 waarnemingen van 

eendengezinnen (tomen) doorgaven (zie figuur 1), hebben 

we een goed beeld van hoe het de kuikens verging. Dat is 

namelijk belangrijk om dat te weten. Hoe komen de 

kuikens hun eerste levensweken door? Uit dit onderzoek 

blijkt dat één op de vijf Wilde eendenkuikens dat uit het ei komt ‘uit vliegt’. Bij de verwante 

Krakeend – een soort die het goed doet in Nederland – vliegt één op de drie kuikens uit. Of 

die overleving bij de Wilde Eend genoeg is voor een stabiele populatie moet blijken in het 

vervolg. 

 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/jaar-van-de-wilde-eend-%E2%80%93-de-eindsprint


 

 

Figuur 1: landelijke spreiding van de waarnemingen van kuikens van de Wilde Eend (paars), 

Soepeend (rood) en Krakeend (groen) in Nederland tijdens het Jaar van de Wilde Eend. 

Eendenkroos 

Uit het kuikenonderzoek bleek ook dat de kuikens het minder goed doen in helder water. Juist 

in water met kroos overleefden ze beter. Dat lijkt misschien een tegenstelling, want je zou 

verwachten: hoe helderder het water, hoe beter de waterkwaliteit en hoe beter voor de eenden. 

Maar daar spelen twee zaken. Om te beginnen kende de Wilde eendenpopulatie in de jaren 

’80 van de vorige eeuw een opleving. Toen was de waterkwaliteit over het algemeen slechter 

dan nu, met meer kroos. Dus zou het kunnen dat een matige waterkwaliteit juist kansen bood 

voor de Wilde Eend? En zou het kunnen dat kuikens in helder water beter zichtbaar zijn voor 

onderwaterpredatoren, en daardoor sneller ten prooi vallen aan roofdieren als de snoek? Het 

zijn theorieën die verder uitgezocht moeten worden. 

Weidevogelproblematiek 

Ook is gekeken naar eventuele verschillen in kuikenoverleving tussen verschillende habitats. 

Die overleving bleek in agrarisch gebied lager te zijn dan in 

niet-agrarisch gebied, zoals bebouwing en natuurgebieden 

(zie figuur 2). Ook werd duidelijk dat de vogels in agrarisch 

gebied in recente jaren een laag nestsucces hebben. Het lijkt 

er dus op dat de Wilde Eend buiten de stad als grondbroeder 

problemen heeft, net als onze weidevogels. Daar zullen we 

dus rekening mee moeten houden in de pogingen om de 

weidevogels te beschermen. Helaas kwamen er uit het 

stedelijk gebied – waar veel Wilde Eenden broeden, ook in 

tuinen – te weinig gegevens over het nestsucces binnen om 

daar iets van de zeggen.                                                   

Figuur 2: dagelijkse overlevingskans van eendenkuikens in verschillende habitats (met 

daarbij het aantal waarnemingen per habitat) 



 

 

  

    

 



 

 

Te veel woerden? 

Ook hebben we gekeken naar de verhouding tussen de woerden en de vrouwtjes. Bij andere 

eendensoorten waar de geslachtsverhouding scheef ligt, weten we dat dit een symptoom kan 

zijn van een populatie die afneemt. Tellers hebben dit jaar dus speciaal gelet op de 

geslachtsverhouding. Hierbij valt op dat we de man-vrouwverhouding gedurende het jaar zien 

veranderen, zoals ook was verwacht. In het broedseizoen worden namelijk minder vrouwtjes 

gezien, omdat ze dan op het nest zitten of zich verstoppen met de kuikens.                              

En in juli en augustus lijkt het alsof er minder mannetjes zijn, omdat ze dan in zogenaamd 

eclipskleed zijn en op de vrouwtjes lijken. Het maakt dus uit wanneer je kijkt naar de man-

vrouwverhouding. Toch is de gemiddelde geslachtsverhouding in de wintermaanden scheef 

met 60 procent man tegen 40 procent vrouw (zie figuur 3). De verwachting is dus bevestigd. 

 

Figuur 3: geslachtsverhoudingen van de Wilde Eend door het jaar heen. Gemiddeld over de 

maanden zijn er 60 procent mannetjes gezien.  

Predatie 

Er wordt volop gespeculeerd dat ook roofdieren een belangrijk aandeel hebben in de 

achteruitgang van de Wilde Eend. Deelnemers aan het kuikenonderzoek is daarom gevraagd 

om predatie en andere sterfteoorzaken te noteren waar ze dat waarnamen. Dat viel nog niet 

mee. De meeste kuikens verdwijnen zonder dat je het ziet. We hebben dus maar enkele 

tientallen oorzaken van kuikensterfte ontvangen, en het is de vraag hoe representatief dit is 

aangezien de waarneemkans van verschillende typen predatoren niet gelijk is.                       

De waarnemingen waren zeer divers, van aanvallen door woerden en Nijlganzen tot predatie 

van onder andere Blauwe Reiger, hond, kat en Zwarte Kraai, en natuurlijk de snoek. 

Plaatselijk zal dit wellicht een probleem kunnen zijn, maar zoals wel vaker krijgen we de 

predatoren die we ‘verdienen’. Als het broedgebied minder geschikt wordt, krijgen roofdieren 

meer de kans. Ook hier is er dus een mogelijke link met de weidevogelproblematiek. 

 



 

 

Maatregelen nemen Met de resultaten van al deze onderzoeken hebben we nu voldoende 

gegevens om een populatiemodel te maken. Simpel gezegd is dat een weergave van hoeveel 

eenden er weg kunnen vallen en hoeveel er bij moeten komen om de populatie op peil te 

houden. Dat model wordt in de loop van 2021 gepubliceerd. Dan weten we dus op welke 

levensfase van de Wilde Eend maatregelen zich het beste kunnen richten  om de achteruitgang 

van de soort te stoppen. 

Betrokkenheid 

Een ander doel van het Jaar van de Wilde Eend is aandacht voor deze eenden en hun 

achteruitgang. Juist omdat de Wilde Eend een soort is die vrijwel iedereen kent en nog steeds 

algemeen voorkomt, bracht het Jaar van de Wilde Eend veel teweeg. Om te beginnen de 

duizenden tellers en andere belangstellenden die deelnamen aan het onderzoek. Maar ook de 

media was niet te stoppen. Je kon in 2020 bijna niet om de Wilde Eend heen op radio, 

televisie, in kranten en tijdschriften. Vele mensen lieten aan Sovon en Vogelbescherming 

weten erg betrokken te zijn bij de Wilde Eend en deelden hun persoonlijke ervaringen met 

eendengezinnen. Het laat mooi zien dat de Wilde Eend veel mensen aan het hart gaat. En 

terecht natuurlijk. 

 

WINTER SEIZOEN 2020/2021 van de Woudzangers 

Een jaarlang zitten we al in de corona misère, vrijheid; om onze dingen te doen zoals wij dat wensen 

hebben we niet meer. Een jaar lang hebben we elkaar al niet kunnen en”mogen” ontmoeten. 

Terwijl de tijd doortikt, niet je vogels showen, eindelijk had je vogels showwaardig en dan heb je een 

virus wat  je droom verpest.  



 

 

Veel van ons zijn al op leeftijd, dan 

is het toch wel sneu dat je een 

gezamenlijke hobby alleen moet 

beleven, geen show, geen 

woudzangers café, geen 

feestavond,  geen leden 

vergaderingen, geen leerzame 

lezingen, geen vogelmarkten, niet 

in Harkema,niet in Assen, niet in 

Zwolle, alleen maar vragen: word 

het misschien tijd om te stoppen 

met deze hobby. 

                                                                              

Een jaar met best vele 

gebeurtenissen, onze voorzitter Sipke die overlijd, een aantal  leden die hun jubileum mochten  

vieren, gelukkig hebben ze het mogen vieren in een kleine groep, maar jammer genoeg konden we 

dat niet delen met zijn allen. Bij deze van harte gefeliciteerd namens alle leden,    K.A. Bakker, 

Harkema 60 jaar lid; W. Bakker,Surhuisterveen 60 jaar lid; H. Heidstra, Kollum 40 jaar lid; W. 

Alma, Zwaagwesteinde 40 jaar lid en T. Gjaltema, Kootstertille 25 jaar lid. 

Toch wel heel apart na een jaar van hoogtepunten 2019/2020; alles wat er bij onze club 

gebeurde was  succesvol  een eigen show met veel vogels, veel kwaliteit en een mooi aantal en 

goede financiële resultaten. Daarna de Friese 

kampioenschappen waar leden het heel goed 

deden en als klap op de vuurpijl de nationale 

show in Zwolle waar we als club NATIONAAL 

KAMPIOEN werden. Wat een hoogtepunt.  

WAT zijn we het zat met zijn allen, al die 

maatregelen, is het einde eens inzicht.   

Ik kan niet anders dan af te sluiten met de 

hoop uit te spreken:  

We zijn er bijna mensen, eind van de zomer 

hebben wij allemaal  een vaccinatie gehad en 

kunnen we weer naar normaal.  

WAT IS NORMAAL? , KUNNEN WE DAT WEL? 

Op naar een top seizoen 2021/2022 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

        

 

 



 

 

 



 

 

Kweeklijst 2021 

  

AT Vissia, Herestraat 17 

9851AA Burum 06-25184345 

Kweeknummer 0JZG 

Catharinas in diverse mutaties,  

Roodstuit wildkleur, Pennant  Rosellas 

wildkleur en blauw.Bergparkieten, 

Barrabanden, Stanley Rosella’s wildkl. blauw 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD  Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri,           

Austr. Konings, Inca Kakatoes, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

J Andringa, Jonkersvaart 47 

9366TA Jonkersvaart 06-29500655 

Kweeknummer 4KRH 

Timor zebravinken, Zebravinken witbont, 

isabel, oranjeborst bruin en bruin, Diamant 

duiven, Blauwe grondduiven, Barmsijzen, 

Raza Espanòl. 

C Wiersma, Dwerssingel 2 

9281RN Harkema 0512-362971 

Kweeknummer VM15 

Kanaries Geel intensief, Geel schimmel, 

Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel. 

Roodbrons, Putters, Barmsijzen. 

WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 06-51468225 

Kweeknummer 1MGV 

Raza Espagnôl, Sijzen, Barmsijzen in diverse 

mutaties. 

Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 0512-360240 

Kweeknummer 9PAB 

Raza Espanôl. 

K Bosma, Nije Buorren 31 

9221TK Rottevalle 0512-341964 

Kweeknummer JV99 

Turquoisine wildkleur 

M Posthumus, It Oerset 6 

9284SM Augustinusga 0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Splendid wildkleur,Splendid blauwe 

witborsten. 

A.Vlieger, Heidewei 70 

9299HZ Zwagerbosch 06-12755529 

Kweeknummer 5RGL Ps 84407 

Halsbandparkieten Witkopwitstaarten               

( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in 

Opaline. 

YJ van Kammen, Nije Hale 18 

9104DS Damwoude 06-52483892 

Kweeknummer 6VCN 

Kanaries Harlekijn en Mozaiek  

B. Rekker, Pastorijehof 11 

9294KB Oudwoude 06-29156265 

Kweeknummer 4RDR 

Bourkes wildkleur,opaline,lutino en opaline 

lutino. Kanaries roodwit mozaiek en reccesief 

wit. 

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. 

A van Kammen, Nije Hale 18 

9104DS Damwoude 06-52483892 

Kweeknummer 1UBY 

Koningsparkieten,Roodstuitparkieten, 

Pennanten wildkleur en blauw, Bleekkop 

rosella’s 

Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie 



 

 

 



 

 

 

 Nieuwsbrief 

  District Friesland 

  Verschijnt eind december 2021 

Waarom deze extra nieuwsbrief? 

Deze tijd is anders dan alle andere. Er zijn geen activiteiten te noemen die een relatie hebben 
met onze vogelsport die nog doorgaan. Alles en dan ook alles is afgelast. Ook een (inhaal) 
jeugddag blijft onzeker! Ons land zit op slot zei Rutte. Het virus maakt erg veel slachtoffers. 
We zijn 2 maanden verder dan de vorige nieuwsbrief en onze overheid heeft nu, als gevolg van de 
zeer verontrustende stijging van het aantal besmettingen (en alle gevolgen vandien) een zeer 
harde lockdown ingevoerd. Het kabinet doet daarbij een zeer dringend beroep op ons allen. Na de 
zomer waren er nog wel plannen bij de bond, de bondsraad en hoofdbestuur, de afdelingen enz. 
Alle voorbereidingen voor de nationale kampioenschappen in Zwolle waren klaar. De begroting liet 
echter een enorm negatief resultaat zien. Hoofdbestuur en Bondsraad vonden het door laten 
gaan dan ook niet verantwoord. Maar bij eenieder speelde de ernst over Covid 19 op de 
achtergrond een nadrukkelijke rol. De meningen vlogen binnen de bond en het district in het 
rond. In een vroeg stadium werden de Friese Kampioenschappen afgelast. Enkele afdelingen 
hadden ook al besloten de onderlinge show niet door te laten gaan. Vervolgens nam elke afdeling 
haar verantwoordelijkheid. Ik vind het allemaal wat onwerkelijk, mijn gevoel maakt me onrustig. 
Er waren wel ideeën om in Friesland een soort blad of site ta maken voor de onderlinge 
verbinding. Hoe houden we de verbinding met onze leden? Dat was een vraag van verschillende 
voorzitters. Ons bestuur vindt dat vooral een verantwoordelijkheid van de afdelingen. Zij kennen 
hun leden, jeugd- en seniorleden. Maar er is best wel wat te melden vanuit het district vind ik.  
Ik heb alles op een rijtje gezet en verwacht dat de afdelingssecretarissen dit doorzetten naar 
de leden. Het kan gewoon doorgezonden worden naar de leden of het kan afgedrukt worden in de 
clubbladen. Plaatsen op de eigen website is wat mij betreft mogelijk. Vanuit het Districtsbestuur 
zie ik deze nieuwsbrief als een verbindingsmogelijkheid met onze Friese leden.  

  

Bestuurlijke (on)rust!  

Begin oktober hebben de afdelingen een nieuwsbrief gekregen waarin de bestuursverkiezing. Jan S. 
Andringa en Auke Bloemhof werden (her)benoemd. Hiermee was het Bestuur dus weer compleet. 
Ondertussen heeft Nanne Jansen echter bedankt voor het districtsbestuur. Hij is op 16 november 
gestopt met al zijn werkzaamheden voor het District Friesland. Het is jammer dat hij zijn periode niet 
afmaakt. In voorjaar 2021 was hij al niet meer herkiesbaar. Op 9 april 2021 hebben de 
voorjaarsvergadering gepland. Met de verkiezing van 2 nieuwe bestuurders. Age stopt dan ook. IJs en 
corona dienende!! 

 

Uitgifte speldjes 

In 2020 zijn er bij diverse afdelingen weer jubilarissen geweest en waarvoor speldjes zijn 

aangevraagd. De speldjes zijn inmiddels naar de afdelingssecretarissen gestuurd. In dit bulletin staan 

nog wel 2 uitreikingen vermeld. I.v.m. de 60-jarigen is een Covidproef uitzondering gemaakt. Met het 



 

 

schrijven van deze krant is alles nu op slot gegaan. Bezoeken van de afdelingen past helaas niet meer.  

Voor vermelding in Onze Vogels dient de vereniging/secretaris dit zelf te melden bij de bond. 

Algemene vergadering 

Op zaterdag 17 oktober stond de AV gepland in Putten. Het hoofdbestuur had besloten om de AV in 
bescheiden vorm doorgang te laten vinden. Het zou een bijeenkomst worden in uiterst bescheiden 
vorm met een maximaal aantal deelnemers. Naast de aanwezigheid van het hoofdbestuur, de 
bondsraad, de woordvoerder van de kascontrolecommissie mocht elk district maximaal 1 
gedelegeerde meenemen. Uiteindelijk is de AV digitaal (schriftelijk) afgehandeld. Hierdoor zijn de 
stukken over 2019 goedgekeurd en kan het hoofdbestuur en de bondsraad zich weer op de toekomst 
richten. Omstreeks 22 oktober verscheen het Voorlichtingsbulletin voor alle afdelingen van de bond 
met daarbij het complete verslag van deze bijzondere AV. De nieuwe statuten staan op de website. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coördinator dierenwelzijn 

Sinds dit jaar zijn er meerdere surveillanten in de districten. Deze moeten de komende jaren 

geactiveerd worden om invulling te geven aan de NBvV-audits. Om dit te bewerkstelligen is het idee 

van het hoofdbestuur om binnen ieder district een functionaris dierenwelzijn aan te stellen. Het doel 

van deze functionaris is dus het activeren van de surveillanten zodat er bij alle evenementen audits 

worden uitgevoerd. Ieder district krijgt vrijheid wat betreft de invulling. Het kan door bijvoorbeeld 

jaarlijks voorafgaand aan het TT-seizoen een avond te organiseren voor surveillanten. De functionaris 

krijgt dierenwelzijn op tentoonstellingen en vogelbeurzen in zijn of haar portefeuille. Het betreft een 

coördinerende rol met betrekking tot de surveillanten en de afdelingen die ondersteuning wensen. 

Ook fungeert de functionaris als verbindingsschakel. In het geval van een conflict tussen een 

vereniging en een surveillant kan de functionaris optreden als soort mediator. Vanaf juli 2020 wordt 

vanuit de wetgeving voorgeschreven dat bij bepaalde evenementen, waar commerciële activiteiten 

plaatsvinden, iemand met het certificaat vakbekwaam houder van vogels aanwezig is. Hierbij kan 

gedacht voor aan de DTT  waar commercie is en vogelmarkten waar commerciële verkopers 

aanwezig zijn. Volgens het Besluit houders van dieren moet vanaf 1 juli 2020 op ieder moment 

iemand aanwezig zijn die in het bezit is van het certificaat “Vakbekwaam houder van vogels”. Dit 

betekent nogal wat. Het districtsbestuur onderzoekt momenteel nog welke mogelijkheden er zijn om 

hier invulling aan te geven. In oktober hebben we de afdelingen gevraagd te kijken naar een 

geschikte kandidaat, bij voorkeur iemand die het diploma al heeft. De opleiding in Wageningen start 

as. Voorjaar en wordt door de bond en district betaald! 

 

Diploma’s surveillanten. 

Sinds begin dit jaar heeft Friesland 20 surveillanten binnen 

het district. Hiervoor is een prachtig diploma en een 

legitimatiebewijs gemaakt. De bedoeling was om deze tijdens 

de voorjaarsvergadering aan de afdelingen te overhandigen. 

Door het annuleren van de voorjaarsvergadering is dit 

doorgeschoven naar de najaarsvergadering. Omdat ook de 



 

 

najaarsvergadering niet door is gegaan, worden certificaten en de pasjes begin januari naar 

de afdelingssecretarissen gestuurd. Geen leuk vervolg, het behalen verdiende wel extra 

aandacht. Dat moet nu dan maar binnen de afdelingen.  

 

 Jubilarissen. 

Bij de vogelvereniging Introka in Harlingen 

waren 4 jubilarissen. 2 ervan wilden geen 

poespas. Op 21 november vond in de kas van 

Bloemisterij v/d Meer, voor de volière met 

“Introka” vogels, aan de andere 2 de 

uitreiking plaats. Albert Kooistra was 50 jaar 

lid en “wie kent hem niet?” Jorrit Haan 60 jaar 

lid van de NBvV. Hierbij was het bestuur 

aanwezig. In deze bloemenkas wordt ook de jaarlijkse show gehouden. 

 

 

Nog meer jubilarissen.                     
Bij de Woudzangers waren 5 

jubilarissen. Het bestuur had op hun TT-

locatie in café De Klok in Harkema een 

kleine bijeenkomst georganiseerd. Op 6 

oktober werden de spelden uitgereikt 

aan de jubilarissen. De heren W. Bakker 

en K. Bakker waren 60 jaar lid. W. Alma 

en H.Heidstra 40 jaar en T.Gjaltema 25 

jaar. De jubilarissen kregen van 

voorzitter Arend Vissia de bij hun 

gebruikelijke oorkonde uitgereikt. Ze 

zijn daar echt  “bij de tijd”. 

 

 

Even voorstellen! 

Hoi, ik ben Britt-Erina Koster. Ik ben 14 jaar en woon in 
Witmarsum. Ik ben 1 van de jeugdleden van vogelvereniging 
BEO. Samen met mijn vader kweek ik verschillende vogels. We 
zijn eind vorig jaar lid geworden. Mijn vader kweekt met 
verscheidene kleuren ficheries. Dat gaat best goed, hij heeft er 



 

 

al heel wat gekweekt. De vogels die ik kweek zijn parkieten, roodruggen en grasparkieten. Van de 
roodruggen heb ik nu 1 jong en van de grasparkieten heb ik nu ongeveer 20 jongen op stok. Van de 
jongen van de grasparkieten hou ik er 4/5 en de rest verkoop ik. Zelf heb ik nog niet meegedaan aan 
een show van BEO, omdat ik pas sinds dit jaar lid ben. Dit jaar was er geen show.  Ik kweek met 
verschillende kleuren grasparkieten zoals; TC., lutino, D-blauw en regenboog. Ik heb ook 1 koppel 
blauwe roodruggen dat nu op eieren zit. Met het andere jong zou dat volgend jaar een eigen 
kweekkoppel kunnen opleveren.  
                                                                                         

Tentoonstellingen seizoen 2021; 

Na een verloren TT-seizoen wordt er weer volop ingezet op het volgende jaar. Auke heeft 

alle aanvragen binnen gekregen en verwerkt. Dat leverde het volgende overzicht op. 

 

Wnr      wat voor  keurdatum  afdeling 

44  afd.   3-11-21  Westereen 

  Afd.   5-11-21  Jubbega 

  Bijzondere  5-11-21  Franeker 

45  Bijzondere  9-11-21  Ureterp 

  Bijzondere  10-11-21  Noordbergum 

  Afd.   11-11-21  Damwoude 

  Afd.   11-11-21  Harlingen 

  Afd.   12-11-21  Lemmer-Koudum 

  Afd.   13-11-21  Stiens 

  Bijzondere  13-11-21  Joure 

46  Afd.   16-11-21  Drogeham 

  Afd.   18-11-21  Drachten 

  Bijzondere  19-11-21  Grou 

  Afd.   19-11-21  Dokkum 

47  Afd.   26-11-21  Bolsward 

48  Afd.   2-12-21  Ferwert 

49  DRISTICT KAM. 8-12-21  Surhuisterveen 

51  Nat.   21-12-21   Leeuwarden  

 

Keuren tijdens coronatijd. 

De voorzitter van het district, Sicco Veenstra, 

vroeg mij een stukje te schrijven, waarom ik 

tijdens de corona problemen had om te keuren.                                                                                                       

Aangezien ik in de risicogroep zit, zat het mij niet 

lekker om overal te keuren. Wanneer je gaat 



 

 

keuren, waar het niet erg ruim is, ben je met veel keurmeesters en voorbrengers in een te kleine 

ruimte. Er kwamen ook vragen van keurmeesters uit de studiegroep noord, hoe te handelen 

tijdens de corona tijd. Het duurde dan ook niet lang, dat er een handreiking van de keurmeesters 

vereniging kwam om tijdens het keuren 1,5 meter afstand te houden. Op hetzelfde moment kreeg 

ik te horen dat mijn broer in Duitsland in het ziekenhuis was opgenomen, omdat hij besmet was 

met het corona virus. En dat het niet goed leek. Het is gelukkig allemaal meegevallen, maar hij is 

er nog lang niet. In de handreiking voor keurmeesters staat ook, dat wanneer je het besluit 

neemt niet te gaan keuren, je niet te lang moet wachten met het afmelden. De kinderen waren 

dit weekend ook langs geweest, en vonden ook dat “heit hoegde it ek net op te sykjen” Toen was 

ik er ook wel uit om de keuringen af te zeggen. De volgende dag heb ik mij dus ook afgemeld bij 

de keurmeesters vereniging om niet te gaan keuren, en heb ik ook een bericht gestuurd naar de 

voorzitter van studiegroep noord.  De dag erop heb ik alle afdelingen gebeld waar ik een keuring 

had. Tot mijn grootte verbazing waren er nog maar twee afdelingen die nog niet hadden beslist 

wat ze gingen doen. De andere afdelingen hadden al besloten om geen tentoonstelling te houden, 

dat was voor mij al een hele opluchting. Ik vond het vreselijk vervelend om deze beslissing te 

nemen, en hoop dan ook dat we volgend jaar weer gewoon kunnen gaan keuren. En nu is het bij dit 

schrijven een volledige lockdown. We hopen dan ook maar snel, dat alles weer een beetje normaal 

gaat worden, en dat we binnenkort weer naar de technische dagen kunnen en weer op een normale 

manier contacten onderhouden. 

Geert de Leeuw     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hierna staat de column van onze bondsvoorzitter Klaas Snijder uit het decembernummer van 
Onze Vogels. Hij benoemt een aantal zaken die klinken als een klok. Ik ben het roerend met 
hem eens als het gaat over het “elkaar weten te vinden ” op internet zoals FB. Afdelingen 
maken soms gebruik van de lokale krant, maar ook die willen nog amper berichten opnemen. 
En dat is dan ook nog maar 1 keer tijdens de onderlinge TT. Facebook is er alle dagen! Dus 
roep ik de afdelingen op zoals Klaas schrijft om op Facebook te zoeken en het contact te 
leggen met de lokale afdeling en uiteindelijk de NBvV. De bond is echt een enorme plus voor 
ons als liefhebber! Dus de moeite waar om aan te bevelen bij de potentiële fokker!  We 
moeten deze liefhebbers actief benaderen! Een andere mogelijkheid voor directe benadering 
is gewoon opzoeken. Zie je een voliere, ga naar de eigenaar toe. Komt er iemand vogels bij je 
halen, informeer of diegene al lid is! Ikzelf benader via Marktplaats alle adverteerders met 
vogels in een straal van 30 km. rond Bolsward om lid te worden van de BEO. Om de 
afdelingen een toekomst te geven zullen we actiever moeten worden, de handen uit de 
mouwen moeten steken. In het NBvV-voorlichtingsbulletin van December wordt hier verder 
op ingegaan.  

 

 



 

 

Het clubgebeuren lijkt steeds minder van belang bij het uitoefenen van de vogelhobby en je ziet dat 

terug in het dalende aantal verenigingen. De oude vertrouwde vereniging, zoals mijn eigen Zanglust 

Joure, is gelukkig nog flink actief, waar ik erg van geniet en zal vast nog jaren haar waardevolle 

functie behouden. Maar het is maar de vraag of jongere vogelvrienden nog behoefte hebben aan een 

lidmaatschap van een vereniging. Het was vroeger normaal om lid van een plaatselijke vereniging te 

worden en tegelijkertijd van de bond, maar tijden veranderen en de negatieve invloed van corona zal 

dat alleen maar versterken. Het verenigingsleven heeft het dus zwaar, maar het uitoefenen van een 

hobby hoeft daar niet onder te lijden. Dat merk je pas goed wanneer je de digitale snelweg opgaat. 

De laatste tijd volg ik een aantal facebookgroepen, zoals “Kleine kleurparkieten” en “Volière 

vogelhouders”.  In de eerste groep natuurlijk veel nieuwtjes over de vogelgroep waar ik zelf mee 

bezig ben, maar de tweede groep is een groep waarin vaak beginnende liefhebbers elkaar 

ontmoeten, vol trots hun vogelverblijf tonen en vragen stellen over eigenlijk van alles en nog wat 

betreffende de hobby. En het is ongelooflijk om te zien hoeveel reacties er op de vragen komen. Niet 

zelden zie ik reacties van “ouwe rotten” die de beginnende liefhebber met raad en daad terzijde 

staan, betreffende zaken rondom dierenwelzijn en het belang van het ringen van de jonge vogels. Al 

snel kwam bij mij het besef dat dit naast de bekende vereniging een nieuwe verenigingsvorm is. In 

deze coronatijd, nu we met zijn allen meer aan huis gebonden zijn, zoeken we hobby’s. Het bezit van 

huisdieren is dan ook sterk toegenomen en daar vallen de vogels ook onder. Er worden ontzettend 

veel volières gebouwd, net als veertig jaar geleden, maar de nieuwe liefhebbers vinden niet 

automatisch onze bond, maar wel Facebook waar ze kennis halen en contacten vinden. Hele 

beleidsstukken zijn er volgeschreven met de vraag: “Waar vinden we nieuwe leden?” Voor mij is dat 

nu wel duidelijk en daarom is nu ook mijn advies aan volièreverenigingen en actieve leden om deze 

nieuwe groep mensen op Facebook te zoeken en te benaderen door niet alleen advies te geven, 

maar ook om ze op het bestaan en nut van onze vogelbond te attenderen. Wellicht dat er best wel 

belangstelling is om zich aan te sluiten bij de bond als verspreid lid, of bij een club, maar dat men 

simpelweg geen idee heeft van het bestaan daarvan. Zelf wist ik indertijd ook niet van het bestaan 

van een bond, laat staan van meerdere vogelbonden en wanneer internet toen bestaan had, had ik 

ook vast via Facebook mijn eerste stappen gezet. Toevallig wist ik dat er in het buurdorp Joure een 

vereniging was. En toen ik lid werd bleek ik ook automatisch lid van de NBvV geworden te zijn!!!, ik 

had geen idee…., maar net zo makkelijk was ik lid in Sneek geworden. (En nu ik me dat 

bedenk……….was ik dan ook voorzitter van de ANBvV geworden????)   



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Vogelweetje 

Verliefde vogels zorgen voor 

meer nageslacht 

Flirten, daten, verliefd worden: voor 

mensen zijn het bijna onvermijdelijke 

stappen om een kind te krijgen. Wie 

dacht dat het er in het dierenrijk veel 

wilder aan toe ging, komt bedrogen uit. 

Tenminste, in het geval van de 

zebravink. Uit een recent onderzoek 

blijkt dat zebravinken die 'verliefd' zijn 

voor meer nakomelingen zorgen dan 

gearrangeerde koppels.  

Mensen en vogels zijn over het algemeen niet echt met elkaar te vergelijken. Maar met de 

zebravink is iets bijzonders aan de hand. De vogelkoppels blijven, net zoals de gemiddelde 

mensenkoppels, hun leven lang bij elkaar en zorgen samen voor hun kroost. Reden genoeg 

dus voor Duitse wetenschappers van het Max Planck Instituur voor Ornitologie om deze 

vogels eens wat beter onder de loep te nemen 

 

De wetenschappers lieten honderd vrouwtjes los in een ruimte met 'vrijgezelle' mannetjes om 

daar hun partner te kiezen. De helft van de vinkenparen mocht hierna samen voor 

nakomelingen zorgen, de andere helft kwam er iets minder gelukkig van af. Deze vogels 

werden gescheiden van hun gekozen partners en moesten genoegen nemen met een andere 

partner.  

 

Overspel 
Al gauw bleken er duidelijke verschillen te zitten tussen de vogeltjes met vrije partnerkeuze 

en de vogels die noodgedwongen bij elkaar waren gebracht. De vrouwtjes van de niet-

verliefde vogelpaartjes bleken bijvoorbeeld veel minder enthousiast om zich voort te planten 

dan de vrouwtjes die wel met hun 

gekozen partners waren geplaatst.  

Opvallend genoeg gingen de 
vogels uit het 'verstandshuwelijk' 
ook vaker vreemd dan de vogels 
met een zelfgekozen partner. Van 
de 50 paren die uit vrije keuze 
samen waren bleven 46 bij elkaar. 
Bij de gearrangeerde paren 
bleven slechts 38 van de 50 bij 
elkaar.  
 
Nageslacht 
Maar de mate van 'verliefdheid' 

tussen de koppels had ook directe invloed op hun nageslacht. Bij de niet-verliefde koppels 



 

 

kwam het bijvoorbeeld vaker voor dat er eieren begraven werden of in een ander nest 
waren gelegd. Ook zaten er meer eieren tussen die niet bevrucht waren. Dit resulteerde in 
minder nakomelingen. Het aantal nakomelingen van verliefde vogelstelletjes lag maar liefst 
37 procent hoger. 
 
Daarnaast bleek dat vogels met een 'vrije partnerkeuze' veel beter in staat zijn hun kroost op 
te voeden. Eenmaal uit het ei bleken de jonge vogels een grotere kans te hebben gezond op 
te groeien bij verliefde ouders dan bij paren die niet uit vrije keuze samen waren. 
Zebravinkjes voortgekomen uit een verstandshuwelijk, hadden slechts 50 procent kans om 
uit te vliegen. 
 
De wetenschappers concluderen dat zebravinken op een veel persoonlijkere manier hun 
partner uitkiezen dan gedacht. De vogels gaan niet per se voor de partner met de felste 
verendos of de langste staart, maar lijken hun partner uit te kiezen op kenmerken die voor 
hen 'prikkelend' werken. Deze kenmerken zijn voor een buitenstaander veel moeilijker op te 
merken. Deze selectie zorgt ervoor dat de 'liefdeskoppels' uiteindelijk ook langer bij elkaar 
blijven dan de gearrangeerde koppels. Bron trouw.                                                                                                                                                                                                            
 

Mop: De meester is jarig                                                                                                                         
 Hij vraagt aan de kinderen:                                                                                                                                        
“Raad eens hoe oud ik geworden ben.”                                                                                                                
Zegt Jantje: 58. Mis.                                                                                                                                                  
Zegt Marietje: 49. Ook mis.                                                                                                                                          
Zegt Pietje: 35. Weer mis.                                                                                                                                            
Komt Rikkie. “Meester, U bent 42 geworden.”                                                                                                               
“Goed zo, m’n jongen. Hoe heb je dat zo goed geraden?”                                                                                

“Wel meester, dat zit zo: mijn broer is 21 en da’s een halve idioot.” 

 

Mop: oversteken. 

Twee konijntjes en een egeltje zitten 's avonds langs de 

kant van de weg. Vraagt het egeltje: 'Hoe komt dat 

nou? Je ziet altijd platgereden egeltjes op de weg 

liggen, maar nooit een platgereden konijn.' 'Dat zal ik 

je uitleggen,' zegt het konijn: 'Wij hebben een goede 

methode. Als wij de weg oversteken en we zien twee grote koplampen aankomen, gaan we 

precies in het midden zitten. Als de koplampen dichtbij zijn, dan bukken we, en dan kunnen 

we daarna gewoon weer doorlopen. Maar ik zal het wel even laten zien.' Het konijn loopt de 

weg op. Er komen twee koplampen aan. Het konijn gaat in het midden zitten, bukt, en komt 

even later weer teruglopen: 'Zie je wel. Niks an.' 'Dat 

wil ik ook eens proberen,' zegt het egeltje. Het egeltje 

loopt de weg op. Er komen twee koplampen aan, en het 

egeltje gaat precies in het midden zitten. Hij bukt... en 

wordt finaal platgereden. Zegt het ene konijn tegen het 

andere: 'Zie je niet vaak meer, hé, zo'n driewieler...' 



 

 

Nawoord 

Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 114, er is weinig positief nieuws te melden door 

de corona, alleen kunnen we genieten van het kweekseizoen, wat weer is begonnen, want de 

vogels houden geen rekening met corona, hoop dat een ieder een goed kweekseizoen mag 

hebben. Er staat dit keer ook een verslag van het district in ons clubblad, hoop dat u het met 

plezier hebt gelezen.                                                                                                                                     

BE v/d Akker bedankt voor de hulp bij het samenstellen van dit clubblad, want het zijn voor 

jou drukke tijden, ook met de belasting aangifte, tevens nog bedankt voor de stukjes uit de 

oude kranten en de ledenmutaties.                                                                                                                                    

H Pel ook bedankt voor de Pellerubriek en het verslag hoe jij en vele anderen het jaar 2020 

hebben beleefd, ook hoefde je geen verslag te maken over de contactavonden, want die 

konden ook geen doorgang vinden. Je moest alleen de sprekers weer afzeggen, hopende dat 

het volgend jaar niet weer hoeft.                                                                                                                                            

W Weening ook bedankt voor de vogelweetjes en de moppen, het is toch nog goed gekomen 

ondanks dat je ziek was en je niet lekker voelde,beterschap gewenst en nu het kweekseizoen 

voor jou ook is begonnen, moet en kan je er geen ziekte bij hebben.                                           

S Prins ook bedankt voor de medewerking aan de kennismaking met, ik heb het met plezier 

gedaan, het was een hele mooie woensdagmorgen, waar ik veel positieve dingen heb gezien 

en meegemaakt.                                                                                                                          

De nieuwe leden welkom bij de Woudzangers en graag tot ziens, op een ontmoeting bij onze 

activiteiten, die hopelijk dit jaar wel weer los gaan. Verder wens ik iedereen veel gezondheid 

toe en wees voorzichtig voor corona.                                                                                                                         

De Redactie  AT Vissia 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


