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Voorwoord  

Dit keer moet ik weer beginnen met een droevig bericht, op 3 september is op 70 jarige 

leeftijd overleden ons steunlid, E.W. Fokkema uit Bakkeveen, voor de nabestaanden alle 

sterkte met dit verlies.                                                                                                                           

Ook is er weinig nieuws te melden vanuit het District, alleen dat na een lange periode van 

corona, de najaarsvergadering gepland staat op 1 oktober en dat de Districttentoonstelling, 

word georganiseerd door Vogelvereniging Surhuisterveen.                                                                                                   

Hoop dat onze leden, een goede vakantie hebben gehad en er weer een vol jaar tegenaan 

kunnen.                                                                                                                                                               

Wij zijn als bestuur ook blij, dat we weer wat mogen organiseren. We zijn al druk bezig met 

de voorbereidingen voor de 61e onderlinge tentoonstelling. We hopen dat het weer doorgaat, 

met vanzelf, heel veel animo van de leden en dat we weer eens 600 vogels mogen 

verwelkomen, aan het bestuur zal het niet liggen.                                                                                    

Ook op de feestavond verwacht ik veel van de leden, na zo’n lange periode van stilstand.     

We hebben weer een mooi programma, met 8 jubilarissen namelijk W. Kloosterman, 

Buitenpost en A. Martinez, Augustinusga zijn 40 jaar lid.  R. Idema, Kollum. A.vd Ploeg, 

Eastermar, A.Nicolai, Kootstertille, K.Kloosterman,Triemen, H.vd Ploeg,Eastermar en 

B.Wassenaar, Stroobos zijn 25 jaar lid.  Hoop dat ze allemaal op de feestavond gehuldigd 

kunnen worden, verder zijn er de gebruikelijke rituelen, dit keer wel met live muziek!                                                           

Op 12 oktober hebben we onze TT vergadering, hoop dat de animo daar voor, wat groter is 

dan de laatste jaren, want er valt genoeg te bespreken, wat betreft de tentoonstelling.                            

Tevens kan ik mededelen, dat WF de Haan uit Kootstertille bereid is, om het 

penningmeesterschap in 2023 over te nemen van BE v/d Akker,  waar hij inmiddels in 

opleiding is, hier zijn wij dan ook zeer mee ingenomen.                                                                                                                                      

Ook is er voor  kinderen en kleinkinderen van onze leden weer een kleurwedstrijd, waar voor 

iedere inzender een prijsje is te winnen.                                                                                                                   

Verder wens ik het nieuwe lid welkom bij de Woudzangers.                                                                      

Meer heb ik op dit moment niet te vertellen, dus graag tot 12 oktober bij onze TT vergadering. 

Vriendelijke Sportgroeten 

Voorzitter Arend Vissia 

 

 

 



 



Kennismaking met de fam. J de Vries 

Dit keer was een afspraak “voor de kennismaking met”, ook 

zo weer geregeld, want toen ik Jan belde met de vraag of hij 

wou meewerken aan de kennismaking met was hij direct 

positief. We hebben direct een datum geprikt en zo kwam het 

dat ik dit keer op dinsdag middag de laatste dag van augustus, 

via een mooie toeristische route, naar de Kievitstraat 50 in 

Grou reed. Waar Jan en Geertje wonen, in een rijtjes huis, met 

een mooie bloementuin voor het huis en achter staat de 

houtschuur, het vogelhok en diverse planten in potten, een 

mooi geheel. Toen ik aanbelde, deed Jan de deur open en zijn 

we eerst in de kamer gaan zitten, bij de eethoektafel, want dat 

schrijft wat beter, want foto’s maken kon later nog wel.  

 

Nadat we wat over en weer hadden gepraat, ben ik met de vragen begonnen, maar we kregen 

eerst nog een kop thee met wat lekkers, daarna ben ik losgebarsten met de vragen.                             

Jan is geboren in Garijp en daar is ook de lagere school bezocht, omdat Jan weinig aan leren 

vond, is er geen vervolg aan zijn studie gekomen en is dus net zo lang, op de lagere school 

gebleven tot hij aan het werk mocht.                                                                                                                 

Dat gebeurde al op 14 jarige leeftijd, toen ben ik gaan werken, bij Iephof in Burgum in de 

tuinen. Daar heb ik maar 1 jaar gewerkt, toen ben ik naar een groentekweker gegaan, dat heeft 

3 jaar geduurd. Daarna ben ik bij Frisia komen werken, ook in de tuinen en bomen, maar daar 

was het niet meer zo druk en kwam ik weer thuis te zitten.  

 

Toen ben ik bij 

Noppert beton 

in Suameer aan 

het werk 

gegaan, eerst 

op de fabriek 

zelf en later, 

ben ik bij de 

buitendienst 

gekomen en 

maakten we 

betonsilo’s, 

voor kuil 

opslag en 

gierkelders heb 

ik ook nog 

meegemaakt. 

In die tijd 

leerde ik ook 

Geertje kennen, 

die kwam van Grou, toen ik haar trof, was het liefde op het eerste gezicht en we zijn ook niet 

weer uitelkaar gegaan, dus Geertje is mijn eerste  en enigste liefde, nu zijn we bijna 60 jaar 

getrouwd en het is nog steeds goed.   

We hebben 3 kinderen gekregen en inmiddels, zijn we ook al 4 keer pake en beppe. Bij 

Noppert ben ik 6 jaar geweest. Daarna ben ik bij Halbesma in Grou gaan werken, waar we 



toen ook woonden, als heftruckchauffeur,  daar ben ik 18 jaar geweest, toen ging het bedrijf 

failliet en moest ik weer wat anders gaan zoeken.  

 

Dat werd bij een scheepswerf bootjes uit het water halen en schoonmaken, dat was ook 

seizoenswerk. Dus kwam ik weer thuis te zitten, maar via mijn broer, ben ik toen gaan werken 

bij de BBF uit Leeuwarden, in de bouw, daar heb ik anderhalf jaar voor gewerkt, bij de 

marine in Den Helder en daarna moesten we naar Nieuwegein, dat was elke dag veel reizen. 

Toen ik, na 11 jaar bij de BBF, last kreeg van mijn knie en er een paar keer aan ben 

geopereerd, mocht ik geen zwaar werk meer doen en ben in de WAO gekomen.  

Nu zijn de letters omgedraaid en zit ik in de AOW, al vele jaren en dat voldoet prima, alleen 

dan ben  je oud en minder vlug.  

 

Jan hoe is jou vogelhobby ontstaan? Dat zit er al jongs af aan in, toen ik een jaar of 10 was 

had ik een hokje met kanaries en zebravinken en goudfazanten waarvan ik de eieren onder de 

duiven van mijn vader liet uitbroeden. Mijn vader had postduiven en als die genoeg jonge 

duiven had mocht ik de eieren van de fazanten daar onder leggen en vloog mijn vader op de 

vlucht met nestduiven als de jonge fazanten dan uitkwamen deed ik ze apart in een hok met 

een warmte lamp zo kreeg ik de jonge fazanten groot. Later toen we verhuisden naar Grou 

heb ik daar een vogel hok gebouwd dat bevolkt werd door wildzang en toen we in 1970 naar 

de Kievitstraat verhuisden heb ik weer een nieuwe volière gebouwd ook weer voor de 

wildzang zoals putters,goudvinken, kneuen en sijzen.                                                                                                   

Nu heb ik nog kanaries waterslagers, gould amadines en 1 koppel sijzen. Ik wil niet zoveel 

meer hebben, want we 

gaan veel weg met de 

caravan en dan, moet een 

ander er op passen en 

dan wil ik niet dat een 

ander veel drukte heeft 

met mijn vogels.                                                                    

Het voer wat ik de 

vogels geef, komt bij 

Appie van Zwol uit 

Veenwouden vandaan, 

want ik kon hier in de 

buurt nergens wildzang 

zaad kopen, verder 

krijgen ze wat eivoer en 

soms wat groenvoer en 

fruit, maar dat gebeurt 

niet zo vaak.  

 

Het schoonmaken doe ik geregeld, het binnenhok moet wel schoon zijn vind ik, buiten doe ik 

er niet zoveel aan, alleen zo nu en dan even de struiken bijsnoeien.                                                          

Het kweken begint bij mij, als het weer wat beter word en de dagen wat langer. Alleen was 

het dit jaar slecht, ze lieten allemaal de jongen dood gaan, dus heb ik niks op stok gekregen, 

wat ik wel jammer vind, maar ik kan er ook niks aan veranderen, volgend jaar maar weer 

proberen.  

 

De tentoonstelling wil ik wel aan mee doen, als ik jonge vogels kweek, daar heb ik 

voorgaande jaren, ook wel aan mee gedaan maar dit jaar word het niks, of ik moet enkele 



gould amadines insturen, als open klasse. Dat kan best Jan, dan doe je in elk geval mee en ben 

je er ook even uit, je hebt een inschrijfformulier van mij gekregen, dus vul die maar in.                

De contactavonden en vergaderingen kom ik niet, want ik heb er een hekel aan om bij donker 

met de auto op pad te gaan, want ja de leeftijd begint ook te spelen en de ogen worden 

minder. Gelukkig ben 

ik niet de enige, die 

dat heeft, ik hoor dat 

wel vaker van 

leeftijdgenoten.  

De feestavond komen 

we meestal wel, als ze 

maar geen bingo 

hebben en ook het 

chinees buffet, mag 

voor mij wel eens wat 

anders worden en de 

toneelstukjes, mogen 

van mij wel weer 

terugkomen, dat 

vinden wij beide wel 

mooi.    

 

De vereniging doet het volgens mij wel goed, ik ben daar wel tevreden mee, blijf zo maar 

mooi doorgaan.  

Het clublad word hier wel goed gelezen, zo blijf je op de hoogte van het wel wee van de 

Woudzangers. Hoop wel dat dat blijft bestaan en niet verloren gaat, zoals de vogelmarkt, want 

wat verdwenen is komt nooit weer terug.  

Jan heb je nog meer hobby’s, ja ik ben ook nog aan het palingroken, wat ik inmiddels ook al 

meer dan 50 jaar doe. Voorheen deed ik ook wl mee aan wedstrijden, waar ik vele 1e, 2e en 3e 

prijzen, mee heb gewonnen, ben ook wel eens kampioen geworden, dat was in Harlingen, nu 

rook ik alleen nog voor familie en kennissen, verder niet meer.  

 

Ook mag ik zelf graag op snoekbaars vissen, wat ik geregeld doe, alleen dit jaar ben ik nog 

niet weg geweest. Ook mag ik graag palingvissen, maar die mag je tegenwoordig, niet meer 

meenemen naar huis, dus die hobby ligt even stil.  

Verder ben ik nog wel eens te eier zoeken en nadien doe ik dan aan nazorg. Maar dit jaar was 

het slecht, het perceel land wat ik heb voor de nazorg is van een boer, die heeft er Engels gras 

in gezaaid, dus daar groeit geen onkruid in. Dus ook geen kieviten meer, er zaten alleen een 

paar scholeksters, maar als ik mijn collega’s hoor, zijn er dit jaar in hun gebied, wel meer 

kievitten en grutto’s groot geworden, dus dat lijkt wel goed.  

 

Ook mag ik graag met caravan op stap gaan, de fietsen mee en dan van de natuur genieten. 

Daar hoef ik niks voor te regelen, dat doet Geertje, ik hoef alleen maar naar de plaats van 

bestemming te rijden en dat doen we dan ook geregeld, een paar dagen of een week weg.  

Nou Jan dat waren mijn vragen en zo is de middag, ook weer snel voorbij gegaan, ik heb het 

reuze naar mijn zin gehad, bij jullie in Grou, bedankt voor het genotene en graag tot een 

volgende keer en blijf van de dingen genieten, die je nu nog kan doen. 

                                   De Redactie. 

 

 



 



Agenda 2021 

 

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 
 

 

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. 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 eind december 2021.                                                                                                                       

                                                                De Redactie AT Vissia 

 

Nieuw Lid 

 K Laanstra, Hoedemakersweg 37, Dokkum, tel 06-82603429 

 

Kleurwedstrijd 

Dit jaar hebben we voor de kinderen en kleinkinderen, van onze leden weer een 

kleurwedstrijd, die wij in 3 catogorien gaan indelen, namelijk van 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 8 jaar en 

9 t/m 12 jaar. Er zijn weer mooie prijzen te winnen en na de prijsuitreiking, op vrijdagmiddag 

19 november om 17.00 uur is er ook nog patat met een snackje voor de kinderen, dus doe 

mee!                                                                                                                                                                   

De kleurplaten worden ook tijdens de tentoonstelling weer opgehangen in zaal de Klok, zodat 

een ieder ze kan bewonderen.                                                                                                          

Inleveren van de kleurplaten (verderop  te vinden in dit blad)  kan tot maandagavond 15 

november bij het inbrengen van de vogels. Maar je mag hem ook opsturen naar:  

AT Vissia, Herestraat 17, 9851AA Burum.  

 

 



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 

 



  



Vraagprogramma en reglement 61e Onderlinge Vogeltentoonstelling 2021 

 

Georganiseerd door Volièrevereniging 

”DE WOUDZANGERS” DROGEHAM E.O. 

De tentoonstelling wordt gehouden in zaal: 

”DE KLOK” B.HARKEMASTRAAT 1 te Harkema. 

Van maandag 15 November t/m zaterdag 20 November 2021. 

 

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: dinsdag 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 15 november tussen 19.00 uur tot 20.30 uur in zaal  

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

inleveren. De vogels kunnen worden afgehaald op: Zaterdag 20 November 2021 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   17 nov. opening  20.00 uur tot 22.00 uur.. 

Donderdag   18 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Vrijdag  19 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Zaterdag  20 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 het bestuur uniforme kaartjes af 

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

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

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

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

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

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

voerbakje en voorgeschreven bodembedekking. 

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

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

 

art 21.  

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

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

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

 

art 22. 

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

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

bestuur. 

 

Volière Vereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 

T.T. Secretaris  G.van Lune, De Ring 18 

9285RZ  Buitenpost. Tel 06-55734402. Email: tentoonstellingssecretaris@dewoudzangers.nl 

                                                                                                                                                     

 

                                              

 

 

 

 

 



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

A. 

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

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

in de Tropen. 

B. 

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

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

gesteld. 

C. 

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

Hiervoor moet men minimaal 89 punten behalen. 

Groep 3 en hoger.   

E.K.       O.K.                                                          

89 punten  3e prijs.    90 punten 3e prijs.           

90 punten  2e prijs.    91 punten 2e prijs.      

91 punten  1e prijs.     92 punten 1e prijs.      

92 punten ere prijs    93 punten ereprijs 

 

Stellen      Stammen 

Totaal punten                                      Totaal punten en eenheidspunten 

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

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

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

184 en hoger ereprijs    368 en hoger ereprijs 

Een stellenkampioen moet minimaal 178 punten en een stammenkampioen moet minimaal 

356 punten behalen zonder eenheidspunten.   

    

Vrije Derby.                                                  

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

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

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

betreffende kolom het kooinummer te vermelden. 

Jeugdkampioen. 

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

vogel  en open klasse vogel. 

Kampioenen. 

Worden door de keurmeester aangewezen. Kampioenen ontvangen alleen de kampioensprijs 

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

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

vertegenwoordigd zijn. 

Resterende prijzen. 

Voor de Ere, 1e, 2e, en 3e 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  G.van Lune, De Ring 18 

9285RZ Buitenpost. Tel. 06-55734402. Email: tentoonstellingssecretaris@dewoudzangers.nl 



 



  



 

 

Tentoonstellingsvergadering 2021 

 

Wanneer:   DINSDAG 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 dinsdag 12 oktober! 

 

Het bestuur   
 



 



 

Naam 

Leeftijd 



 



 

PELLERUBRIEK  kweekverslag en grappige plaatjes 

Kweek Roodsnaveltoks. 

Antje Hiemstra 

 
Mannetje Roodsnaveltok  

In mijn volière broeden de Roodsnaveltoks in 

een groot natuurhouten broedblok. 

De volière heeft een ren van 4 bij 5 mtr. Met 

een binnenhok van 1 bij 1.80 mtr. 

Het broedblok hangt in het binnenhok. 

Van de vorige eigenaars hadden we geleerd 

dat het blok buiten te nat kan worden, dit 

heeft hen toen 3 van de 4 jongen gekost. 

Ook het voeren gebeurd in het binnenhok, 

het voer hangt hoog zodat er geen ontlasting 

of andere troep in kan komen. 

Vanaf begin april wordt er veel klei en 

modder in het broedblok gesleept. 

In de buitenvolière heb ik een flinke bak 

water en modder / klei neergezet. 

Hier wordt het broedblok voor ongeveer 2/3 

mee gevuld. 

Ook wordt de opening van het blok al voor 

een deel dichtgemetseld. 

 

Begin mei wordt een start gemaakt met het metselen en pas een maand later gaat de pop het 

blok in en word de ingang zover dichtgemetseld dat er een gaatje van ongeveer 2 bij 2 cm 

open blijft. 

Vanaf dat moment voert de man de pop. 

De pop legt, met tussenpozen van enkele dagen haar eieren. 

Vanaf het moment dat de pop zich had ingemetseld, tot ongeveer 2 weken later hebben we 

niet in het blok gekeken omdat we bang waren de pop te verstoren. 

In het blok verliest de pop al haar staart- en slagveren, ze ondergaat een eclipsrui. 

Na twee weken zijn we gaan kijken, wetende dat de pop er dan zeker niet meer zomaar uit kan 

vliegen. 

Op dat moment zagen we dat de pop op 4 eieren zat. Negen dagen later had ze 6 eieren. 

 

Geduld is een zeer schone zaak bij deze vogels. 

Voorzichtigheid is geboden omdat de kans op het verstoren van het nest best groot is. 

Nog een goede week later hoorden we duidelijk gepiep uit het blok. 

Het is nu 31 dagen geleden dat de pop zich in heeft gemetseld. 

Ons word ten zeerste afgeraden om nu in het blok te gaan kijken. 

Onze nieuwsgierigheid moeten we dus echt nog een tijdje inhouden. 



Het gepiep word steeds duidelijker en aan het voeren kunnen we goed merken dat de jongen 

best aan het groeien zijn. 

 

Tweeënvijftig dagen nadat de pop zich ingemetseld had zien we dat het gat van het nestblok 

duidelijk groter is gemaakt. 

Nu zal de pop er wel uitkomen. 

Maar dit duurt het nog eens 3 dagen, terwijl er alsmaar op de rand van de opening wordt 

‘getimmerd’ door zowel de pop als de jongen. 

Net op het moment dat we dachten dat we moesten gaan helpen, komt dan eindelijk de pop 

naar buiten. 

Ze ziet er 

verbazend goed uit 

nadat ze zolang 

opgesloten heeft 

gezeten. 

Het gat wordt 

vervolgens in 1 

dag weer 

dichtgemetseld 

door de jongen. 

 

De pop er net 1 

dag vanaf. Groot 

verschil in jongen. 

Jongen nog erg 

vies.  

Eindelijk kunnen 

we dan gaan 

kijken. 

’s Avonds wordt het blok van de muur gehaald en tot onze grote verbazing zijn alle 6 de 

eieren uitgekomen. 

Er zit een flink verschil tussen het grootste en het kleinste jong. 

De oudste zit al mooi in de veren, al een echt tokje. 

De kleinste nog bijna kaal, alleen de eerste stoppeltjes komen er pas uit. 

Dit is ook het moment om de jongen te gaan ringen. 

Toen ik vorig jaar de ringen ging bestellen had ik het probleem dat ik er niet achter kon 

komen welke ringmaat deze vogels nodig hadden. 

De informatie wisselde tussen ringmaat 7 en 9. 

 

Nu begrijp ik dat je het nest niet moet verstoren voor de pop eruit is. 

De officieel aangegeven maat 7 moet je rond de 9 á 10 dagen om de poot van het jong doen. 

Aangezien je dan niet in het blok moet komen kan je ze pas ringen als de pop eraf is. 

De poten van een roodsnaveltok zijn al met 15 dagen volledig volgroeid. 

Dus moet je ringen met een grotere ringmaat. 

Gelukkig had ik voor andere vogels voldoende maat 8 besteld, welke er bij elk jong nog 

redelijk omheen ging. 

 

Met weinig vertrouwen dat de jongste 2 het gaan redden zonder moeder die het voer kan 



 

 

Beste leden, 

Net zoals vorig jaar doen wij weer mee aan de Rabo Clubkas Campagne. 

Vorig jaar heeft deze campagne onze vereniging 136,19 euro opgeleverd. 

Dus voor ons een goede reden om weer mee te doen. 

Hoe werkt deze campagne? Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode een unieke 

code waarmee ze kunnen stemmen. Van 4 oktober tot en met 

25 oktober brengen zij via een stemsite hun stem uit op de 

vereniging die zij een warm hart toedragen. Let op: alleen 

leden van de Rabo Drachten Friesland Oost mogen stemmen. 

Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Maar met 1 

telefoontje kun je kosteloos lid worden van de bank. 

Natuurlijk zou het voor onze vereniging fijn zijn als je op 

onze vereniging stemt. 

Voor het geld heeft de vereniging natuurlijk altijd een goede bestemming, zoals aanschaf en 

onderhoud van kooien en tentoonstellingsmateriaal. 

Dus: geef uw stem aan de Volièrevereniging de Woudzangers tijdens de stemperiode      

4 oktober tot en met 25 oktober 2021! 

 

 



verdelen, gaan we een paar dagen later toch nog maar eens kijken. 

Maar gelukkig zijn alle 6 de jongen goed gegroeid en ook duidelijk een stuk schoner 

geworden. 

De modder die de eerste keer hun snaveltjes bedekte is nu voor het grootste deel weg, en zelfs 

het kleinste jong is opmerkelijk gegroeid. 

Nu hebben we er voldoende vertrouwen in dat het wel goed zal komen en zullen we het nest 

verder maar met rust laten. 

 

Weer wachten dus…. 

10 dagen later. Jongen mooi schoon. Allemaal gegroeid.  

Op 1 augustus was de pop uit het blok gekomen. 

Op 17 augustus komt dan eindelijk het eerste jong uit het blok. 

En met tussenpozen 

van 2, 3 en soms 4 

dagen komt er steeds 

een jong bij. 

Precies 2 weken 

later, op 31 

augustus, zitten dan 

eindelijk alle 6 de 

jongen in de volière. 

Een geweldig 

gezicht natuurlijk!! 

Na goede week 

merken we dat 2 van 

de jongen 

opmerkelijk zit te 

hijgen. 

Snavel wijd open en 

weinig actief. 

We hebben gelijk 

ontlasting 

opgevangen en voor onderzoek opgestuurd. 

Twee dagen later krijgen we te horen dat de tokjes een bacteriële darminfectie, coccidiose en 

luchtpijp wormen hebben!! 

Toch schijnt dit geen vreemd verschijnsel te zijn bij deze vogels. 

Vooral coccidiose komt bij jonge tokken vaak voor en is goed te behandelen. 

De tokjes krijgen panacure en cocci – mix voorgeschreven. 

En als we 3 weken later opnieuw de ontlasting laten testen blijken ze kern gezond te zijn. 

Voeding 

Roodsnaveltoks zijn hoofdzakelijk vleeseters. 

Ze krijgen per dag 2 geknipte kuikens en een half blikje natte kattenbrokken. 

Hier overheen gaat altijd carmix. 

Verder staat er altijd een bakje tovo universeelvoer. 

Roodsnaveltoks drinken nooit dus moeten hun vocht via het voedsel naar binnen krijgen. 

Droge brokken onttrekken in de maag veel vocht uit het lichaam, dus moeten nooit gevoerd 



worden. 

Af en toe pakken ze wat fruit of groente, maar dat is minimaal. 

Soms week 

ik wat T16 

beokorrels 

van 

Nutribird om 

ze zo toch 

wat fruit op 

te laten 

nemen. 

Ook hier 

pakken ze 

niet veel van 

en tijdens de 

kweek eten 

ze dit 

helemaal 

niet. 

 

De volière van de tok. Op het moment dat ze nestdrang krijgen ga ik ze laten wennen aan voer 

wat ze nodig hebben om de jongen groot te brengen. 

I.v.m. warmte heb ik de kattenbrokken gaandeweg vervangen voor lamshart. 

Kattenbrokken blijven niet lang goed als ze in een warm binnenhok liggen. 

Het voordeel van kattenbrokken is wel dat deze een grote variatie aan voeding bevatten en uit 

zeer veel vocht bestaan. 

Deze moeten naarmate het warmer word wel zeker 3 x per dag worden ververst. 

 

Naast lamshart en kuikens krijgen ze 2 keer per dag een bak met een klein laagje Tovo 

universeelvoer, diepvrieskrekels, diepvries pinkies, meelwormen en moriowormen. 

Van het hart en de kuikens ga ik steeds meer voeren naarmate de jongen groter worden. 

 

Baby muisjes is ook een goede voeding voor deze vogels. 

Ze zijn hier dan ook helemaal verzot op. 

Hier is alleen niet voor iedereen goed aan te komen. 

 

Belangrijk is om tijdens de kweek niet teveel te gaan experimenteren met voer. 

Roodsnaveltoks zijn gewend aan hun ‘eigen’ voer. 

Zullen dit ook niet zo snel veranderen. 

Als je tijdens de kweek hier mee gaat rommelen heb je kans dat ze te weinig voer pakken. 

Met de overgang naar lamshart duurde het ook vrij lang voor ze hier goed van aten. 

Antje Hiemstra 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Woudzangers, 

 

Nog even en het is al weer zover. Na een 

bewogen tijd zijn we als Woudzangers bestuur 

toch weer begonnen met het voorbereiden 

van de tentoonstelling. Hierbij hoort natuurlijk 

ook de feestavond. 

Zoals gebruikelijk hebben we een week na de 

tentoonstelling  de feestavond en wel op 

zaterdag 27 november 2021.  

De laatste jaren waren we altijd met een groep 

van ongeveer 60 personen. Wij hopen dat er 

dit jaar toch weer wat meer woudzangers 

komen, zodat we er een gezellige avond van 

kunnen maken. 

Wat hebben we te bieden deze avond? 

   

• Opening 

• Chinees buffet 

• Huldiging Jubilarissen 

• Prijsuitreiking 

tentoonstelling 

• Verloting met vleesprijzen 

• Live Muziek! 

 

U krijgt nog een uitnodiging met verdere belangrijke gegevens. 

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

Houdt deze zaterdagavond 27 november in elk geval vrij, met zijn allen maken we er dan een 

gezellige avond van!  

 

Het bestuur. 

  

 

 



 

Uit oude kranten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Hoe een pechvogel het mysterie van de vogeltrek verklaarde. 

 
De vogeltrek houdt de mensheid al eeuwenlang bezig. Dat veel vogels elk jaar vertrekken en 

een aantal maanden later weer terugkomen, dat viel mensen al eeuwen op. 

Maar waar die vogels dan bleven, was voor veel wetenschappers eeuwenlang een raadsel. 

Gaan vogels in winterslaap of vliegen ze naar de maan?  

Hoewel het bewijs voor deze theorie mager was, werd winterslaap eeuwenlang als de meest 

logische verklaring gezien.  In 1555 schreef een Zweedse bisschop dat zwaluwen zich in de 

herfst ingroeven in de door herfstregens zachte bodem, en daar weer uit tevoorschijn kwamen 

als de bodem door de smeltende sneeuw in de lente weer zacht werd. Volgens andere 

verklaringen doken zwaluwen onder water en brachten daar ergens de winter door. Sommige 

verslagen repten zelfs van vissers die zo nu en dan slapende zwaluwen in hun netten 

aantroffen. Die winterslaap verklaarde echter niet waarom de vogels dan met het wisselen van 

de seizoenen in grote formaties over vlogen. En daarnaast: hoe ademden vogels als ze zo lang 

onder water bleven? De achttiende-eeuwse wetenschaper Charles Morton bedacht daarom dat 

vogels niet in winterslaap gingen, maar naar de maan vertrokken om daar te overwinteren en 

schreef daar een lijvig onderzoek over.  

Zwaluwen uit Afrika 

Maar naarmate Europeanen zich meer over de wereld verspreidden en er meer en meer 

verslagen van wat zij meemaakten verschenen, begonnen er ook meer puzzelstukjes op hun 

plek te vallen. Zwaluwen uit Afrika brachten de  Britse wetenschapper Thomas Berwick op 

het juiste spoor. Hij beschreef in 1797 hoe een ‘zeer intelligente’ schipper vertelde dat hij op 

de Middellandse Zee veel zwaluwen noordwaarts had zien vliegen. Berwick beredeneerde dat 

de grote zwermen zwaluwen die aan de oevers van meren en rivieren werden gezien, niet 

meteen aangaven dat de zwaluwen ergens onder water de winter doorbrachten. Berwick zette 

een experiment op. Een winter lang zorgde hij ervoor dat zwaluwnesten in zijn omgeving 

warm bleven en dat de vogels altijd voldoende eten in de buurt hadden. De vogels vertrokken 

niet en Berwick trok de conclusie dat de vogels verdwenen als ze in de winter niet genoeg 

voedsel en warmte konden vinden. 

Berwick sloeg de spijker op de kop, maar, zo luidde de kritiek, zijn conclusie was het resultaat 

van experimenten en dus geen natuurlijk gedrag. Totdat iemand kon vaststellen dat één vogel 

daadwerkelijk in de herfst naar warmere oorden vloog en in de lente weer terugkeerde, stond 

er nog niks vast. Deze pechvogel was een belangrijke verklaring voor de vogeltrek. 

Zoologische Sammlung der Universität Rostock, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

Pechvogel geeft de doorslag 

Totdat er in 1822 een opmerkelijke ontdekking werd gedaan. In het noordoosten van 

Duitsland, aan de kust van de Oostzee, werd een ooievaar met een 75 centimeter lange pijl in 

de nek aangetroffen. Het dier, dat wonder boven wonder nog leefde, was een echte pechvogel, 

want hij werd gevangen en alsnog gedood. En daarbij werd een opmerkelijke ontdekking 

gedaan. De pijl was niet van Europese makelij, maar kwam uit Centraal-Afrika. En het bleef 

niet bij die ene ooievaar, die al snel bekend werd als de Pfeilstorche. In de volgende jaren 

werden er in Duitsland meer 25 vogels gevonden die nog delen van jachtprojectielen in hun 



lichaam hadden zitten. Daarmee werd voor 

Duitse biologen duidelijk dat de onfortuinlijke 

Pfeilstorche die in 1822 werd gevonden, niet 

de enige was.      

Daarmee was het raadsel van de vogels die ’s 

winters verdwenen, opgelost! 

De Pfeilstorche werd opgezet met pijl en al en 

is nog altijd in het museum van de 

Universiteit van Rostock te zien. 

Bron : isgeschiedenis 

.   

 

 

 

 

  

Mop:  

Lieg nooit tegen een vrouw...  

 

Een man belt  naar huis van  zijn  werk en zegt:"Lieverd, ik ben uitgenodigd om mee te gaan 

vissen in Schotland met mijn baas en een stel van zijn  vrienden.  

We gaan een week weg.  

Dit is een  goede gelegenheid om te proberen promotie te maken, dus zou jij zo lief  willen 

zijn om een tas te pakken met voldoende kleding voor een week?  

Leg je ook meteen even mijn hengel en visbox klaar?  

We gaan meteen  vanuit kantoor, dus ik rijd dan snel even langs huis om alles op te  halen.  

Oh, en vergeet  niet mijn nieuwe blauwe zijden pyjama in te pakken."  

Vrouwlief denkt  dat aan dit verhaal toch wel een  luchtje  zit, maar een goede  echtgenote als 

ze is, doet ze precies wat haar man gevraagd  heeft.  

Aan het eind  van de week komt haar man weer thuis.  

Een beetje moe maar verder ziet hij er goed uit.  

Zijn vrouw verwelkomt hem en vraagt:  

"Heb je veel vis gevangen?"  

Hij antwoordt:"Ja, heel veel zalm, enkele snoeken en een paar baarzen. Maar waarom had  je 

eigenlijk mijn nieuwe blauwe zijden pyjama niet  in  gepakt?"  

Van haar  antwoord ga je smullen ..  

 

Ze antwoordde: "Maar dat heb ik wel gedaan  

 

Hij zit in je visbox..."  

 

 



Nawoord 

Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 116, hopende dat u, het met plezier hebt gelezen,  

zodat u weer voldoende informatie heeft, over de activiteiten van de Woudzangers.                        

Tevens wil ik de nabestaanden van ons steunlid, EW Fokkema uit Bakkeveen die op 70 jarige 

leeftijd is overleden, sterkte wensen met dit verlies en dat hij moge ruste in vrede.                              

Ook J. Andringa bedankt over de informatie van het District Friesland, nu maar hopen dat 

deze activiteiten doorgang zullen vinden.                                                                                                

BE v/d Akker ook bedankt voor de hulp, bij het samenstellen van clubblad 116 en de 

ledenmutaties, want er komen nog steeds nieuwe leden bij, alhoewel er ook wel leden die hun 

lidmaatschap opzeggen, wat wij wel jammer vinden, ook heb je weer gezorgd voor een stukje 

uit de oude kranten.                                                                                                                                  

H. Pel ook weer bedankt, voor de Pellerubriek en de grappige plaatjes.                                                      

W. Weening jij ook weer bedankt voor de vogelweetjes en de mop, die waren ook weer mooi. 

Ook de familie de Vries bedankt, voor de medewerking aan de kennismaking met en de 

gezellige middag, die ik bij jullie had.  

Er is ook weer een kleurwedstrijd voor de jeugd, nu maar hopen dat ze hier massaal aan 

meedoen, zodat er op de tentoonstelling, veel vogels zijn te bewonderen en ook heel veel 

kleurplaten, die we tijdens de tentoonstelling weer ophangen.                                                                                 

Ook hoop ik vele leden te mogen begroeten, op 12 oktober tijdens de TT vergadering, waar 

uw hulp weer wordt gevraagd, om de 61e tentoonstelling te doen slagen.                                               

Tevens verwacht ik na een moeilijke corona periode, dat de leden weer op de feestavond 

komen, om er toch weer eens gezellig uit te zijn en dat, de 8 jubilarissen allemaal aanwezig 

zijn om gehuldigd te worden.                                                                                                                         

Ook hoop ik dat veel van onze leden, vogels inschrijven voor onze, 61e onderlinge 

tentoonstelling en dat er weer eens 600 vogels zijn te bewonderen.                                                        

Het nieuwe lid heet ik ook van harte welkom. bij de Woudzangers en tot gauw, als we elkaar 

weer eens ontmoeten.  

Tevens hoop ik dat een ieder, een mooie vakantie heeft gehad en er weer een vol jaar 

tegenaan kan.                                                                                                                                           

Verder heb ik geen nieuws, alleen heel graag tot 12 oktober, dan hebben we onze TT 

vergadering. 

       De Redactie.   

 

 

 



 



 

 

 


