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Voorwoord 
 

Het kweekseizoen zit er weer op, misschien dat de eerste kwekers, alweer zijn begonnen of 

gaan dat binnenkort doen.  

We hopen dat u een goed kweekseizoen hebt gehad, zodat we veel vogels mogen verwachten 

op onze 61e onderlinge tentoonstelling, als die na 2 jaar niets te hebben gehad, nu eindelijk 

zijn doorgang mag hebben.  

Wij zijn als bestuur alweer druk bezig met de voorbereidingen.  

 

Ook voor de kinderen en kleinkinderen is er weer een kleurwedstrijd, waarbij ze allemaal 

weer een prijsje krijgen en vrijdagmiddag, na de prijsuitreiking, weer patat met een fricandel 

of kip nuggets krijgen.  

 

Tevens hebben we dit jaar weer 5 jubilarissen, namelijk J Hansma uit Burgum, J de Vries uit 

Grou, S v/d Wiel uit Harkema en J Veenstra uit de Triemen, zij zijn allen 25 jaar lid van de 

NBvV.  

Tevens is J Veenstra 40 jaar lid van de Woudzangers, wat H Hoekstra uit Harkema ook is.  

Die we gaan huldigen op de feestavond, nu maar hopen dat ze alle 5, met aanhang aanwezig 

kunnen zijn op deze avond.   

 

Verder wil ik de leden nog vragen of er suggesties zijn, want in 2023 bestaan we 65 jaar en 

willen we weer een reisje organiseren, dus leden geef aan wat je leuk lijkt.   

 

Wietze en ik, zijn ook weer met een fruitmand op stap gegaan en hebben die bezorgd bij 

Romke v/d Veen, in Damwoude. Hierbij willen wij hem alle sterkte wensen.  

Ook hebben we een bos bloemen bezorgd bij de familie Harm de Haan in Buitenpost, voor de 

geboorte van hun dochter, bij deze ook nog van harte gefeliciteerd.  

 

Tevens wil ik de nieuwe leden welkom heten, bij de Woudzangers en dat wij ze gauw mogen 

verwelkomen op de activiteiten van de Woudzangers. 

Ook is er 30 september weer een districtvergadering, waar we misschien het nodige nieuws 

weer krijgen te horen, van hoe we verder moeten, de nieuwsbrief staat nu al in het clubblad.  

 

Bij deze wil ik een oproep doen, aan al onze leden ook de nieuwe leden, kom massaal op 11 

oktober naar de Klok in Harkema, voor onze TT vergadering, wat door het bestuur zeer op 

prijs word gesteld.  

Dan kunnen we jullie persoonlijk vragen, of je wilt meehelpen, om de 61e onderlinge 

vogeltentoonstelling, tot een groot evenement te doen slagen, waar we volgens mij, al weer 

enkele jaren op zitten te wachten.  
 

Ook wil ik de leden nog vragen, wanneer jullie 18 oktober de inschrijfformulieren inleveren, 

voor onze 61e onderlinge vogeltentoonstelling, om de juiste klassenummers in te vullen want 

het zijn allemaal nieuwe nummers, dus haal ze niet uit de oude catalogus, maar op de site van 

de NBvV staan ze wel. Weet u ze niet te vinden, kom dan zonder klasse nummers naar de 

Klok, dan helpt onze tt secretaris u graag met het invullen hiervan. 

       

Voorzitter de Woudzangers 

         Arend Vissia 

 
 



 



Kennismaking met de familie WF de Haan 

 

Dit keer had ik een afspraak, met de nieuwe penningmeester 

van de Woudzangers. Want toen ik hem belde, met de vraag of 

hij wou meewerken aan de kennismaking met, was het 

antwoord direct, jawel! Dus zo kwam het dat ik, op een mooie 

zomeravond in augustus, op weg ging naar de van 

Harinxmastrjitte 32 in Kootstertille. Daar ik wel een beetje 

bekend ben in Kootstertille kon ik er zo heen rijden, daar 

aangekomen en de auto op een parkeer plek had neergezet, 

stond Wilfred al in de deuropening mij op te wachten.  

Toen we naar binnen gingen zei Wilfred, we kunnen niet in de kamer zitten, want de vrouw 

ligt ziek op de bank, dus we gaan achter in het tuinhuisje zitten, mooi bij de vogels, die wij op 

het zicht hadden.  

 

Nadat we even bij gekletst hadden, over van alles en nog wat en koffie hadden gedronken, 

zijn we eerst maar begonnen, met wat foto’s te maken, voordat ik met het verhaal begon.  

Wilfred is geboren in het Bonifatius  ziekenhuis in Leeuwarden, want dat gebeurde in die tijd 

bijna altijd, daar lag je dan een dag of 10 voordat je naar huis mocht, dus je kwam uitgerust 

thuis, als je geen heimwee had.  

Op de Oranje Nassau school in Kootstertille is het leerproces voor Wilfred begonnen. Daarna 

ging hij verder op 

de Mavo te 

Drachten. Toen 

dat ook volbracht 

was, heb ik een 4 

jarige opleiding 

gedaan als 

hovenier in 

Leeuwarden, dat 

was werken en 

leren. Toen ik daar 

ook klaar mee was 

ben ik gaan 

werken als 

hovenier, dat heb 

ik 7 jaar gedaan, 

maar in de winter 

zat ik altijd in de 

WW en dat wou ik 

niet meer. In die 

winterperiodes 

heb ik van alles 

gedaan, om maar geld te verdienen, zoals op de kaasfabriek, bij Europrofiel en zelfs op de 

vuilnisauto als bijrijder.  

 

Daarna kon ik bij de Meubelfabriek van Riemersma in Surhuisterveen beginnen, met een jaar 

contract, maar dat ging toen failliet en zo kwam ik bij Spinder products in Harkema en door 

daar ook een reorganisatie, stond ik weer op straat zonder werk.  



Toen kon ik bij Veenbaas in Drachten aan 

de slag, daar ben ik nu dan ook alweer 18 

jaar aan het werk, begonnen op de 

werkvloer en mij opgewerkt tot technisch 

manager, dat voldoet nog steeds prima, 

het is veelzijdig werk, dus geen dag is 

hetzelfde.  

In die periode leerde ik Rennie ook 

kennen, wat inmiddels al 16 jaar mijn 

vrouw is, maar we kennen mekaar al 26 

jaar. We hebben samen 2 zoons gekregen, 

die 14 en 8 jaar oud zijn, waarvan de 

jongste mij wel helpt met de vogels, de 

oudste zit in de pubertijd en heeft andere 

bezigheden, maar dat hoort bij de leeftijd.  

 

Rennie werkt in de zorg met verstandelijk 

gehandicapten, meestal in het laatst van de week en vaak ook in de weekenden.  

Hoe is jou vogelhobby ontstaan Wilfred, dat is van huis uit begonnen, mijn vader had ook een 

volière, met grasparkieten en dat heb ik altijd mooi gevonden. Toen wij op onszelf zijn gaan 

wonen hadden we eerst wat tamme vogels in huis, zoals een valkparkiet en enkele agapornis 

roseicollis. Later hebben we een volière gebouwd, maar niet met parkieten. Nu heb ik 

inmiddels 2 volières en een mooi aantal broedkooien, die gevuld zijn met mozaïek kanaries. 

Blauwfazantjes, St Helenafazantjes, japanse meeuwen, barmsijzen en putters.   

Het voer wat ik de vogels 

verstrek was voorheen van 

Teurlings, wat later overging 

naar Deli Natura, wat mij niet zo 

best beviel, daarom geef ik de 

wildzang nu van Jan Koening nr 

3 en de rest krijgt zaad van de 

Witte Molen. Daar doen ze het 

verder wel goed op. Het eivoer 

wat ze krijgen is van Cede en 

voor de putters is het Orlux. 

Verder krijgen ze nog veel uit de 

natuur zoals, Teunisbloem, 

Kaardeballen, Gras, 

Mariadistelzaad, Pagima, 

Onkruidzaad en fruit en groente 

zoals appel, broccoli, sla en 

levend voer zoals buffalo’s, 

pinky’s en meelwormen. Het 

kweken begint bij mij in de 

kweekkooien en de volière, zo’n beetje gelijk, als het weer in half maart goed  is en duurt dan, 

tot de vogels er zelf genoeg van hebben. Maar bij de kanaries doe ik maar 2 ronden en de 

wildzang begint meestal ook al later en wil soms wel 3 of 4 keer een nestje grootbrengen. 

Maar laatst september is alles wel zo’n beetje voorbij, dan kunnen ze ook nog mooi op tijd, 

voor de koude en natte periode door de rui kome, om weer een prachtig nieuw verenkleed te 

krijgen voor het volgende seizoen.   



Het schoonmaken doe ik geregeld. De 

buitenvolières hoef ik niet zo vaak te doen, dat 

doe ik maar een paar keer per jaar. Maar de 

broedkooien, die ik met schelpenzand heb, maak 

ik elke 14 dagen schoon, dan kan het direct in de 

groene container en de broedkooien, die ik 

gebruik met carbonpapier, maak ik elke week 

schoon, dat is makkelijk je haalt het carbonpapier 

eruit, doet er nieuw in en klaar is kees. De vloer 

veeg ik wel elke dag schoon, want kanaries zijn 

echte knoeiers, als je dat niet doet, is het gauw een 

bende.  

 

De tentoonstelling probeer ik wel aan mee te 

doen, niet met grote aantallen vogels, want die heb ik niet en zal ik ook niet krijgen, want ik 

ben ook nog niet zo’n echte kenner op dat gebied. De vogels moeten ook wel goed in hun 

verenpakje zitten, want met het opkooien gaat het vaak nog wel eens mis met beschadigingen  

en soms raakt er ook nog wel eens een vogel zo erg beschadigd dat de dood er op volgt. Dat 

zijn allemaal factoren die meespelen, maar ik probeer wel zo goed mogelijk mijn best te doen 

meer kan ik er niet aan doen, de rest is aan de vogel zelf. De vergaderingen en filmavonden 

probeer ik zoveel mogelijk te bezoeken als het werk het toelaat, want in een drukke periode 

zitten wij ook nog in ploegendienst en moet ik soms in nacht ook werken en je kunt niet op 2 

plaatsen tegelijk zijn. Maar gelukkig kan ik bijna altijd wel komen, want het zijn ook wel 

leerzame avonden, ook voor de sociale contacten.  

Het clubblad lees ik wel altijd, soms wel eens wat later door alle drukte, want dan blijf je wel 

op de hoogte van het clubleven. Alhoewel nu ik penningmeester ben je alles wel meekrijgt 

van de Woudzangers wat er staat te gebeuren. Ik heb er tot nu toe geen spijt van gehad dat ik 

die functie heb overgenomen en hoop dat het zo blijft om nog jaren met plezier deze functie te 

kunnen uitvoeren, zolang als de vorige penningmeester zal wel een moeilijke opgave worden, 

maar ik ga er wel voor.  

 

Dat zal ik als voorzitter van de 

Woudzangers wel niet meemaken, 

als je het zolang volhoudt maar 

wens je er wel succes mee.   

Heb je nog meer hobby’s Wilfred, 

jawel mijn gezin is mijn grootste 

hobby, maar ik mag ook graag 

vissen, op snoekbaars, wat ik dan 

ook geregeld doe in de Friese 

wateren, want van huis uit zijn we 

groot gebracht met vissen, mijn 

vader en moeder waren ook echte 

vissersmensen, die deden ook altijd 

mee, aan wedstrijden en hebben zeer veel prijzen gewonnen, nu doen ze dat bijna niet meer, 

want ze worden minder en de leeftijd begint zijn tol te eisen. Ook mag ik graag met de 

metaaldetector het land in gaan om waardevolle spullen te vinden, helaas heb ik nog geen 

echte waardevolle spullen gevonden, waarvan je denkt, nu word ik een rijk man. Dat hoeft 

ook niet perse, maar het zou wel leuk zijn, maar ik doe het voor mijn plezier en je bent mooi, 

in de natuur bezig en daar geniet ik ook van. Dat waren mijn vragen alweer Wilfred en het 



word ook weer tijd om ons bed zo langzamerhand op te zoeken, want jij moet morgen weer 

aan de arbeid en ik kan wel een uurtje langer blijven liggen, dat kan als je op leeftijd bent. 

Heb wel weer genoten van je gastvrijheid en ook weer mooie dingen gezien en gehoord, 

daarvoor mijn oprechte dank en wens de vrouw, maar beterschap namens mij en graag tot een 

volgende keer en die zal wel zeer binnenkort zijn, want we zitten weer in de voorbereiding 

van de 61e onderlinge vogeltentoonstelling, hopende dat die dan eindelijk gehouden mag 

worden. 

Redactie AT Vissia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



Vraagprogramma en reglement 61e Onderlinge Vogeltentoonstelling 2022 
 

Georganiseerd door Volièrevereniging 

”DE WOUDZANGERS” DROGEHAM E.O. 

De tentoonstelling wordt gehouden in zaal: 

”DE KLOK”  B.HARKEMASTRAAT 1 te Harkema. 

Van maandag 14 November t/m zaterdag 19 November 2022. 

 

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 18 oktober tussen 19.00 

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

verschuldigde bedrag. 

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

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

 

art 16. 

De inbreng van de vogels is maandag 14 november tussen 19.00 uur tot 20.30 uur in zaal  

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

vogels kunnen worden afgehaald op: Zaterdag 19 November 2022 van 13.30 uur tot 14.30 

uur.  

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



 

art 17. 

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

lopers e.d. in de tentoonstellingszaal te bevinden. 

 

art 18. 

De keuring zal geschieden bij kunstlicht. 

  

art 19. 

De Tentoonstelling is geopend: 

Woensdag   16 nov. opening  20.00 uur tot 22.00 uur.. 

Donderdag   17 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Vrijdag  18 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Zaterdag  19 nov. van  10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

art 20. 

Verkoopklasse voor inzenders 

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

inzenders vogels te koop kunnen aanbieden. Hiervoor zijn bij 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, 9285 RZ  Buitenpost 

Tel 06-55734402.  

Email: tentoonstellingssecretaris@dewoudzangers.nl                                                                                                                                                

 

                                              

 

 

 

 

 



Prijzenreglement.     Volière vereniging, ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 
A. 

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

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

in de 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, 9285 RZ Buitenpost. Tel. 06-55734402.           

Email: tentoonstellingssecretaris@dewoudzangers.nl                                                           
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Wist je dat : 

 

De zwaardsnavelkolibrie de langste snavel heeft in verhouding tot zijn 

lichaamsgrootte.                                                                                                                                                                                      

Zij snavel is 10 cm lang, terwijl de hele lengte van kop tot staart 14 cm is. 

 

De reuzenibis de meest zeldzaamste vogelsoort ter wereld is. Deze vogels 

kunnen ruim 1 meter groot worden en houden van een omgeving met veel water.  

Er leven nog ongeveer 350 reuzenibissen, ze bevinden zich voornamelijk in 

Cambodja. 

 

De meest voorkomende vogel ter wereld in het wild, de huismus is. In totaal 

leven er ongeveer 1.6 miljard huismussen op deze wereld. 

 

De meest voorkomende vogel ter wereld die niet in het wild leeft, de kip is. In 

totaal leven er ongeveer 25 miljard kippen op deze wereld. 

 

Het zicht van een valk zo goed is, dat ze een muis over de grond kunnen zien 

lopen op een afstand van 1.6 kilometer van hen vandaan. 

 

Alleen mannelijke kalkoenen het bekende kalkoengeluid maken. Vrouwelijke  

kalkoenen maken een soort klikgeluid in plaats van het bekende klokkende 

geluid dat de mannetjes maken. 

 

De kraai niet alleen de slimste vogel ter wereld is, maar ook een van de slimste 

dieren die op onze aardbol leven. 

 

De Braziliaanse witte klokvogel de grootste lawaaimaker onder de vogels is. Hij 

produceert geluiden tot wel 125 decibel. Dat is evenveel lawaai  als wat een 

kettingzaag maakt. 

 

Mop 

Voetbalkoe: 

Feyenoord-fan Sjaak heeft een nieuwe koe gekregen en zegt tegen zijn buurman: 

“Mijn nieuwe koe heeft verstand van voetbal”. De buurman zegt: “O, ja? Hoe 

weet je dat dan?”  Antwoordt Sjaak: “Ik vroeg “Wat vind je van Ajax?”en toen 

antwoordde ze: “Boehh” 

 

Afvallen 

Een vrouw zegt tegen haar man: “Ik wil graag afvallen”. Zegt haar gemene man: 

“Dan moet je meedoen aan een missverkiezing, want dan val je als eerste af”. 

 
 



 



 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Tentoonstellingsvergadering 2022 
 
 
Wanneer:   DINSDAG 11 Oktober     
Waar:   café “de Klok” te Harkema 
Aanvang:  20:00 uur 
 
Het is weer zover! De tentoonstelling komt weer dichterbij en 
hierbij hoort ook de tentoonstellingsvergadering. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te 
wonen. KOMT ALLEN!!!!!! 
 
 
Agendapunten: 
 
 

1)  Opening 

2)  Mededelingen en ingekomen stukken 

`   3)  Bespreking TT reglement 
4)  Pauze 
5)  Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling 
6)  Rondvraag 
7)  Sluiting 

 
 
Tot ziens op Dinsdag 11 Oktober! 
 
 
Het bestuur   
 

 

 



 



          

 

 

                                     Nieuwsbrief                        

District Friesland  

Verschijnt september 2022 

 

Bestuur;     

Voorzitter;                       Sicco Veenstra 

Secretaris;                      Jan S. Andringa 

1e commissaris;              vacant 

2e commissaris;              vacant 

Penningmeester;            Wim Dalhuizen 

_________________________________________________________________________________ 

Beste vogelliefhebbers,  
Het nieuwe seizoen is aanstaande. De eerste bestuursvergaderingen zijn geweest of gepland. De 
activiteiten worden opgestart. Wat zal 2022 ons brengen? De besturen van de afdelingen zijn zover 
we weten compleet. In juni en begin van deze Maand hebben we de Nieuwsbrief van de Bond 
gekregen. Daarin is niks vermeld over de opheffing van het opgeheven district Noord-Holland De 
afdelingen kunnen een keus maken uit 3 districten om aan te sluiten. Daar leest u hierna meer over.  
Na de Algemene Vergadering zijn Bondsraad en Hoofdbestuur niet weer bij elkaar geweest. Albert 
Zomer is de nieuwevoorzitter en die heeft zich in Onze Vogels aan de leden voorgesteld. Daar staan 
ook de andere mutaties in het hoofdbestuur vermeld. Dat u ringen online moet bestellen is nu wel 
bekend, zeker gezien het grote aantal bestellingen. Op de website van ons district staat een hele 
goede handleiding voor de ringenbestelling beschreven. Die kunt op een clubavond behandelen. In 
juni zijn er een jonge vogeldag in Harkema georganiseerd en Op Urk was er een jonge 
agapornidendag. Beide werden Druk bezocht en trokken honderden vogels! De keurmeesters waren 
er druk mee. Wat ons nog steeds zorgen baart is de vogelgriep. In Ried hier vlakbij is er net weer een 
uitbarsting geweest. Ondertussen Zijn er miljoenen vlees- en hobbydieren opgeruimd. Waar we 
dachten dat deze ziekte vooral in het najaar huishield is het nu Het hele jaar door. Het virus komt dus 
echt niet meer alleen van de trekvogels, het is hier gewoon aanwezig. Het kan dus Zomaar weer 
ergens uitbreken en dan hebben we weer te maken met vervoersverboden en afblazen van shows. 
Wij hopen dat we het aanstaande seizoen ongeschonden door zullen komen. Behalve dit ziektevirus 
is ook corona voor ons allen nog steeds een bedreiging. Wij hopen dat ook deze ziekte verder af zal 
schalen en geen mensen meer zal treffen. Al met al zijn er nog wel zorgen voor het voortbestaan van 
onze hobby. Ondanks de corona werd deze toch intens beleef als je leest wat een grote 
voerproducent en bouwers van volières en broedkooien hierover vermelden. De NBvV en afdelingen 
merken daar qua aantallen leden niet zo veel van. Mensen willen wel vogels maar zich kennelijk niet 
aansluiten bij een plaatselijke club, hoe gaan we daar mee om?  Klaas Snijder vertelde in zijn 
afscheidsrede dat er in zijn 12-jarige bestuurdersperiode elk jaar 1000 leden waren afgehaakt, 12 x 
1000 maakt 12000. Daarvoor betaalden de leden € 22,- aan de bond. Dat is ruim € 260000,- die de 
NBvV minder te besteden had. Vandaar ook de as. contributieverhoging. De Nederlandse 
Kampioenschappen worden 12-14 januari voor het laatst gehouden in Zwolle. De commissie NK is 
druk bezig met de voorbereidingen. Ze zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Er is nog niets bekend of 
gevonden. In het voorlichtingsbulletins van juni en september 2022 staat veel vermeld wat de leden 
moeten weten. Stuur ze a.u.b. door naar uw leden. Zie ook onze Districts-website. Behandel zaken die 
van belang zijn op jullie afdelingsvergaderingen of website. Het voorkomt vragen en frustratie.  
_________________________________________________________________________________
De afdelingen van District Friesland 
Omdat het district Noord-Holland begin dit jaar is opgeheven hebben de afdelingen de keus gekregen 
om een keus te maken tussen Zuid-Holland, Utrecht en Friesland. Tot nu toe hebben 5 afdelingen zich 
bij ons aangemeld. De Streker Vogelvrienden uit Lutjebroek, Papawitro uit Anna Paulowna, De 
Spotvogel Edam-Volendam, Kleur en Zang Alkmaar en Schagen & omgeving. De secretarissen 
hebben een welkom brief gekregen. De leden mogen zich gewoon inschrijven voor de Friese 
Kampioenschappen. De voorzitters zijn hierover al eerder geïnformeerd. We hebben dit nog niet met 
de leden kunnen bespreken. Het is een beslissing van het hoofdbestuur en bondsraad. In Noord-
Holland hebben ze geen bestuur meer. Om die reden worden de afdelingen naar keus ondergebracht 
bij genoemde 3 districten. We zijn als D-bestuur niet blij met de wijze van communiceren van de bond 
maar de leden van het opgeheven district mogen daar niet de dupe van worden.  



Kalenders; 
Het bestuur gaat hier niet meer tussen zitten. Als je ze wilt hebben dan zelf of per afdeling bestellen bij 
de bond. 
Zang;   
De zangkwekers van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel worden uitgenodigd voor de 
Districtstt. in Meppel. 
Vogelkwisssss; 
Van elke afdeling worden twee leden verwacht om onze kennis te testen op het gebied van onze 
hobby en de vogelsport. De voorzitter van Drachten heeft dit voorgesteld en wil daarvoor een 
vogelkwisss maken. We stellen voor dit in maart 2023 in hun clubgebouw te houden. De kosten en 
verzorging van deze avond zijn geheel voor het district! We nodigen alle afdelingen hierbij van harte 
uit zich aan te melden bij het  D-bestuur. Nu het weer kan na alle coronaperikelen lijkt ons dit een 
goede wijze om iets te doen aan de Saamhorigheid in Friesland.                   
_________________________________________________________________________________ 
Bondskruis  

Op 8 juli 2022 hebben wij de afdelingen geïnformeerd over een nieuw 
bondskruis. Dat lijkt heel erg op het “oude “. 
Het wordt i.v.m. de kosten aan de afdelingen afgeleverd per post, samen met 
de bondsmedailles.  
Het past zo dus Door de brievenbus! Zelf even in elkaar zetten. Vanwege de 
kostenbesparing is hiervoor gekozen.  
 
______________________________________________________________ 
Bondsraad. 
Zoals bekend is er een scheiding tussen Hoofdbestuur en Bondsraad in de 

statuten geweest. Dat betekent wat voor de BR. Het is lastig om dat voor de leden nu goed voor het 
voetlicht te brengen. Het HB vraagt nu om advies aan de BR. Hieronder een stukje tekst uit het 
jaarverslag, vastgesteld op de Algemene Vergadering. Daar heeft de BR nu ook spreekrecht! 
De bondsraad heeft een verzoek van het HB ontvangen om advies uit te brengen over wat wordt er 
van de bond gevraagd om toekomstgericht ondanks het dalende ledenaantal een actieve en gezonde 
bond te houden. Wat kunnen wij veranderen om toekomstgericht te blijven bestaan met meerwaarde 
voor de vogelliefhebbers. Dit verzoek is nog in behandeling bij de Bondsraad omdat dit over 
verschillende thema’s kan worden verdeeld.  
Hiernaast vraagt het een andere kijk op de organisatie van de NBVV. Wij willen alle leden zo goed 
mogelijk informeren, Vandaar deze uitleg. We beseffen daarbij dat de afstand van de afdelingen naar 
HB en BR enorm is. Het jaarverslag Van de bond kunt vinden bij de downloads van de bond. 
 
_________________________________________________________________________________ 
Tentoonstellingen 2022. 
Op de Districtsagenda staan nu ook de afdelingen uit Noord-Holland vermeld. Schagen en Volendam. 
De andere 3 moeten dit nog doen. Van Friesland mis ik alleen Damwoude nog. De t.t. secretarissen 
wordt nogmaals verzocht dit in te vullen. Als je er als afdeling niet op staat kan de NVWA je sluiten en 
bekeuren!! Je bren dan illegaal bezig met vogels. Ook is het van belang voor je verzekering. Wij 
wensen jullie succes met de voorbereidingen en de onderlinge shows. 

 
 
 
 
 
 

In Friesland mogen we blij 
zijn met de enige 
vogelmarkt. Meer dan een 
bezoek waard. 
 



 

 



 
__________________________________________________ 

Jubilarissen 
We hebben steeds vaker leden die 50 jaar lid zijn geweest. Ook 
60 jaar komt intussen regelmatig voor.  
Door Eric Hulsman is dhr. W. Dijkstra oud lid van de opgeheven 
afdeling Oosterwolde gehuldigd met de speld 60 jaar!  
Op 17 juni jl. hebben we in de tuin bij hem thuis dhr. W. Elzinga 
van de Fûgelfreunen in de Westereen, voor zijn 60-jarige 
jubileum gehuldigd. De kinderen hadden er een feestelijke 
gebeurtenuis van gemaakt. Het bestuur idpv. Frits de Ruiter en 
Henk Wijbenga waren hierbij aanwezig met prachtige boeketten.  
 
Er is dit jaar 1 x een speld voor waardering aangevraagd en ook 
door het hoofdbestuur toegekend. Albert Zomer, de nieuwe 
voorzitter zal deze op komen spelden. 
___________________________________________________ 

Nieuwe cursus Surveillant 
Dit najaar start er op verzoek van veel afdelingen voor de 
tweede keer de cursus NBvV-Surveillant. Niet alle afdelingen 
hebben een surveillant of kiezen ervoor om een extra surveillant 

binnen de gelederen te hebben. De Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving heeft wederom de 
organisatie in handen. We hebben ervoor gekozen om de cursus in een sterk verkort tijdsbestek aan 
te bieden. De cursus bestaat uit 5 modules die elk met een toets worden afgesloten ie met een 
voldoende resultaat dient te worden afgesloten, waarna de volgende module aangeboden wordt. De 
praktijkopdracht kan al gedurende dit tentoonstellingsseizoen afgewerkt worden. Een snelle cursist 
kan in betrekkelijk korte tijd de studie afronden, aangezien het een individueel traject is. Afdelingen die 
één of meer kandidaten hebben kunnen dit doorgeven vanaf nu, via de mail bij 
k.snijder57@gmail.com  met vermelding van naam, adres, email, telefoon en afdeling(code). Na 
opgave ontvangt de kandidaat een schrijven waarin staat wat er van de surveillant verwacht wordt 
en hoe de cursusopbouw is. We zien uw opgave graag tegemoet. 
Cie. DE&W NBvV 
 
Het D-bestuur beveelt deze van harte aan bij de afdelingen die zelf nog geen surveillanten hebben. 
We zoeken ook nog een coördinator voor Friesland. Deze opleiding wordt door het district betaald. 
 

Regels over verplaatsingen van vogels tijdens een uitbraak van vogelgriep in uw naaste 
omgeving. 
De volledige tekst hiervan vindt u op de website van de NBvV. Tekst Commissie Dierenwelzijn, -ethiek 
& wetgeving NBvV.  
Alleen de samenvatting staat hieronder. 
Een houder van vogels die alléén vogels heeft die onder de definitie van gezelschapsdier vallen en 
niet voor commerciële privédoeleinden worden gehouden, mag deze vogelsoorten buiten de 
beperkingszone verplaatsen. Voor hem geldt het verplaatsingsverbod dus niet. Maar…… Een houder 
van vogels die een aantal kanaries en tropische vogels of papegaaiachtige heeft, maar ook een aantal 
inheemse of uitheemse kwartelsoorten, mag dus NIET vanuit een beperkingszone die kanaries en 
tropische vogels en papegaaiachtige vervoeren naar een andere locatie zoals een vogelmarkt, een 
vogelhandelaar of tijdelijke tentoonstelling.  
Wat is vogelgriep? 

Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die de luchtwegen, het spijsverteringsstelsel en/of het 
zenuwstelsel aantast. Er zijn twee varianten: een waar vogels niet ziek van worden (laag-pathogene) 
en een die dodelijk is voor vogels (hoog-pathogene, zoals H5N1). Normaal gesproken dragen wilde 
vogels alleen de laag-pathogene variant bij zich. Oorspronkelijk kwam de hoog-pathogene vorm niet 
voor bij wilde vogels. Vogelgriep wordt van dier op dier overgedragen door contact met besmet 
speeksel, neusafscheidingen of uitwerpselen. Wilde vogels, waaronder watervogels, zijn vaak beter 
bestand tegen vogelgriep dan gedomesticeerde vogels en kunnen het virus dragen en overdragen 
zonder tekenen van ziekte te vertonen; dus wanneer ze trekken, kunnen ze het virus nog verder 
verspreiden. Ook kan vogelgriep meer dan een jaar infectieus blijven in water. Een vogel hoeft dus 
niet in contact met een andere vogel tegen te komen om besmet te raken. Ook het verplaatsen van 

mailto:k.snijder57@gmail.com


pluimvee zoals kippen in en tussen landen is een belangrijke oorzaak van de verspreiding van het 
virus. 

Is vogelgriep gevaarlijk voor mensen? 
De hoog-pathogene variant H5N1 kan gevaarlijk zijn voor mensen, en er zijn gevallen bekend van 
mensen die er aan zijn overleden. Het risico bestaat dat H5N1 muteert naar een voor mensen 
besmettelijke, gevaarlijke variant. Ook zoogdieren zoals bunzings en zeehonden kunnen besmet 
raken en overlijden. 

________________________________________________________________________________ 
“ Hun welzijn….is onze zorg. “  

Met deze slagzin is de doelstelling van de Commissie Dierenwelzijn, –ethiek & Wetgeving van de 
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Bondig  samengevat. Waar het de aan ons als 
vogelliefhebbers van kooi- en volièrevogels toevertrouwde vogelsoorten betreft, is onze gezamenlijke 
zorg de borging van het welzijn en het voortbestaan van deze vogels. 

Dit stond in de vorige nieuwsbrief vermeld. Hieronder staat hoe het niet moet. Ik trof het bericht aan op 
EditieNL-RTL. 

                                                                                           
Het lijkt alsof iemand met een emmer verf in huis is 
gestruikeld: al het meubilair is bedekt met een laag witte 
vogelpoep. Een woning in Dordrecht is zo zwaar vervuild 
door drie losvliegende papegaaien dat de Landelijke 
Inspectie Dierenbescherming (LID) het huis professioneel 
heeft laten reinigen. De LID trof eerder bij een controle op 
het adres drie losvliegende papegaaien aan die de woning 
zwaar hadden bevuild. Omdat de bewoonster de 
uitwerpselen niet verwijderde en niet reageerde op de 
oproep om op 
te ruimen 
werd een 
professionele 

reinigingsdienst ingeschakeld. 

 

Overtreding hiervan kan bij controles leiden tot steeds 
verder oplopende sancties." De eigenaar van de 
papegaaien moet dit keer de kosten van de schoonmaak 
terugbetalen." Als de LID bij een volgend bezoek weer 
een bende aantreft, dan worden de papegaaien in 
bewaring genomen."  

"Diereneigenaars zijn wettelijk verplicht om een schone leefomgeving aan te bieden”, laat een 
woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming weten aan EditieNL. 

_________________________________________________________________________________ 

Een nieuw vraagprogramma 2020-2024 
  
In het Vraagprogramma staan alle vogels en mutaties die de afgelopen jaren geshowd zijn. 
Het complete vraagprogramma vindt u in de map Downloads, tab TT. Na opening in cel kun 
je bladeren op vogelgroepen en desgewenst delen uit printen.  
Voor welke tentoonstellingen geldt dit vraagprogramma? 
Voor de bondsshow en de districtsshows is dit vraagprogramma verplicht, afdelingen en 
speciaal clubs mogen dit gebruiken, maar dat hoeft niet. 
 
Wat is www.vogelindex.nl ? 
Vogelindex is een zoekmachine waar alle vogels van het vraagprogramma in te vinden zijn. 
Het zoeken is eenvoudig. Je typt een naam of kleur in de zoekregel en het programma zoekt 
en vindt. Door extra woorden in te typen kun je de zoekopdracht verfijnen. Bijvoorbeeld: Typ 

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/papegaaien-poepen-woning-helemaal-onder-eigenaar-weigert-schoon-te-maken/ar-AAZsbE2?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=95e4f0e8337e4c6dbc7cf042ffe1ff58&fullscreen=true#image=2
https://www.nbvv.nl/downloads/
https://www.nbvv.nl/downloads/
https://vogelindex.nl/
https://vogelindex.nl/zoeken.asp
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/papegaaien-poepen-woning-helemaal-onder-eigenaar-weigert-schoon-te-maken/ar-AAZsbE2?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=95e4f0e8337e4c6dbc7cf042ffe1ff58&fullscreen=true#image=1


je “vink” in, dan krijg je een enorme lijst met vogel die vink in hun naam hebben staan. Door 
het woordje “zebra” toe te voegen, verschijnen de zebravinken, nog altijd een enorme lijst. 
Door ook nog een mutatie in te typen, kon je waar je wilt zijn. Maar, je kan ook de hele lijst 
door scrollen… 
Wat staat er in het vraagprogramma? 
Naast de oude naam van een aantal parkietensoorten staat de nieuwe benaming en de 
Latijnse benaming. In de catalogus komt echter de nieuwe benaming. Klik je op het klasse 
nummer op www.vogelindex.nl, dan wordt ook vermeld welke ringmaat geadviseerd wordt 
(ringen met een bijv. 2.7* zijn EC-vogels met verplichte speciale ringen met registratieplicht). 
Welke tentoonstellingskooi gebruikt moet worden, of er al een oorkonde voor eerste kweek 
afgegeven is, en of de vogel een Cités-vogel is (met een link naar RVO voor aanvraag Cités-
papieren). E.e.a. staat ook op de site van de NBvV. 

__________________________________________________________________ 
Voor de tt. Commissarissen. Nog een keer uitgelegd in” Bijtijds” door Hans de 
Boer, voorzitter keurmeester vereniging. 
Onderstaande regels worden sinds twee jaar door de Technische Commissie Tropen & Parkieten 
gehanteerd. Met ingang van heden zijn deze ook van toepassing op de TC Kleur- en Postuurkanaries 
en de TC Zang. 
NB (niet beoordeeld) en NG (niet gekeurd) 
Het blijkt dat het nog steeds onduidelijk is wanneer een vogel Niet Beoordeeld (NB) wordt en 
wanneer een vogel Niet Gekeurd (NG) wordt. En wanneer een vogel wel of niet geshowd mag blijven 
worden. Dit is mede te wijten aan een slechte communicatie vanuit de KMV naar de keurmeesters 
toe. Het heeft in Bijtijds gestaan, maar niet duidelijk genoeg. Vogels met een onherstelbaar gebrek 
worden als gevolg daarvan gehinderd in hun dagelijks welbevinden. Zo’n vogel hoort niet thuis op 
een vogelshow. Vogels die onderstaande onherstelbare gebreken vertonen worden niet beoordeeld 
(NB) en verwijderd van de show. 
VOGELS WORDEN NIET BEOORDEELD (NB) WANNEER:  
• Vogels die niet in conditie zijn of anderzijds de indruk wekken ziek te zijn.  
• Vogels die niet in staat zijn om natuurlijk gedrag te laten zien, zoals kunnen vliegen.  
• Vogels die onnatuurlijk gedrag vertonen, zoals bedelen naar voedsel door hand opfok. 
 • Vogels met beschadigde ogen, of vogels die aan een of beide ogen blind zijn.  
• Vogels die een volledige nagel missen (een afgebroken of geknipte nagel groeit weer aan en de    
vogel kan normaal gekeurd worden). 
• Vogels die een of meerdere teen/tenen missen.  
• Vogels die zulke lange nagels hebben dat ze daardoor aan het traliefront van de TT-kooi blijven 
hangen.  
• Vogels met een stijve of vergroeide teen of tenen die de vogel hinderen om op stok te komen dan 
wel te blijven.  
• Vergroeide snavel, waardoor het eten en drinken bemoeilijkt wordt. 
• Vergroeide vleugeldracht waardoor de vogel niet meer normaal kan vliegen.  
• Het zichtbaar op de vogel aanwezig zijn van luizen en/of mijten. 
 
VOGELS WORDEN NIET GEKEURD (NG) WANNEER:  
Ze niet in het vraagprogramma staan (bepaalde hybriden), of vanwege een keur technische fout, 
zoals bontvorming. In het verleden werd verenigingen geadviseerd om vogels met NG op de 
keurbrief van de wedstrijd te verwijderen. Dat is o.i. niet noodzakelijk. DEZE VOGELS WORDEN NIET 
GEKEURD, MAAR MOGEN WEL WORDEN GESHOWD. Het is dus niet nodig om NG-vogels van de show 
te verwijderen.  

NB dient van de show te worden verwijderd, NG wordt niet beoordeeld, maar 
mag wel op de stelling blijven staan 
 
                                                        Met Sportgroet Sicco Veenstra. 



  



 

 

Kweeklijst 2022 

  

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. 

 . 

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. 

  

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. 

  

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



 
 

Agenda 2022                                                                                                                          
 

TT vergadering:   11-10-2022 aanvang 20.00 uur Zaal de Klok Harkema. 

 

Inleveren TT formulier:18-10-2022 aanvang 19.00 uur Café de Klok Harkema. 

 

TT week van:     14-11-2022 t/m 19-11-2022 Zaal de Klok Harkema. 

 

Feestavond:     26-11-2022 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, want wij willen heel graag die 

belevenissen met u delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, 

stap in de pen en verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 december 2022, dan verschijnt het 

volgende clubblad met uw nieuws laatst december 2022.                                                                                                                       

                                                                 

De Redactie AT Vissia 
 
 

Nieuwe leden  

 

J. Haagsma,  Ereprijs 15, 8446 SK  Heerenveen. Tel. 0630391307 

K. P. de Groot,  Koarteloane 53, 9298 RE Kollumerzwaag. Tel.  0623150351 
 
 

Kleurwedstrijd  

 

 

Ook dit jaar is er voor de kinderen en kleinkinderen van de leden van de Woudzangers weer 

een kleurwedstrijd, waarbij ieder kind die meedoet een leuk prijsje krijgt.  

 

We gaan het weer doen in drie categorieën, namelijk van 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 

jaar, dus kinderen kleur de kleurplaat die op de volgende pagina in het clubblad staat.    

Tijdens de 61e onderlinge vogeltentoonstelling hangen wij de kleurplaten op zodat iedere 

bezoeker kan zien hoe mooi jullie kunnen kleuren en vrijdagmiddag om 17.00 uur is de 

prijsuitreiking.  

 

Na afloop is er voor de kinderen nog patat met een fricandel of kip nuggets.  

Wij hopen dat de kinderen allemaal meedoen, zodat de Klok ook fraai versierd is met jullie 

kleurplaten.  
 

Jullie kunnen de kleurplaten inleveren, tijdens het inleveren van de inschrijfformulieren van 

de tentoonstelling, of bij het inbrengen van de vogels, maar je mag ze ook opsturen naar de 

Redactie  de Woudzagers,  Herestraat 17. 9851 AA. Burum. 
 
 



 
 
Naam: 
Leeftijd: 
 
 

 
 



 



 



PELLERUBRIEK 

Hallo allemaal. 

We hopen zeker weer te kweken met onze rosé kaketoes. Dus zelf weer wat 
meer op zoek naar informatie en verslagen Bron Papegaaien van A tot Z Akala.. 

Rosékaketoe :  eolophus roseicapillus : (met dank aan Ron Caris) 

Rosékaketoe 
Algemene informatie  

  

   

De 
Rosékaketoe komt 
voor in Australië en 
is verdeeld over het 
gehele gebied. Hij 

leeft in bossen ,graslanden met bomen en in de directe omgeving van kunstmatig 
aangelegde waterpartijen. Hij bewoont alle open gebieden inclusief de gecultiveerde- 
en de berggebieden van Australië. Hij heeft de parken, tuinen en steden verovert.  
De Rosékaketoe heeft door de komt van de  boeren en de ontginning van het land 
zich over geheel Australië  verdeeld (verbouwen van granen) Blij zijn ze daar niet 
mee want ze vernielen hele graan velden . Men spreekt daar over schadelijk wild en 
soms moeten de boeren ingrijpen en  dat schieten ze de rosé vanuit de lucht neer. 
Dat kunnen we ons hier niet voorstellen. De toekomst is dus niet rooskleurig.  
Hierdoor en doordat er bomen gekapt worden is er een tekort ontstaan aan geschikte 
nestruimte voor de Rosékaketoes. De hoge eucalyptusbomen bij de boerderijen, die 
voor nestruimte kunnen zorgen, zijn systematisch gekapt en dus heeft de rosé het zo 
gemakkelijk niet. 

 De Rosékaketoe blijft altijd in de buurt van de bomen waar ze nestelen en rusten,. 
Uitzonderingen zijn de noordelijke Rosékaketoes, die omwille van voedsel en water 
vaak zwervende zijn.  Een paartje Rosékaketoes is monogaam. Dat betekend dat het 
paartje trouw aan elkaar is  tot aan de dood Dit paartje maakt weer onderdeel uit van 
een grotere groep en deze groep kent geen vaste samenstelling en kan variëren van 
enkele tientallen tot honderden of zelfs duizenden kaketoes. De jonge en niet-
broedende Rosékaketoes leven samen in grotere groepen met andere 
kaketoesoorten en trekken door de gebieden.  

 De Rosékaketoes worden vaker gezien in het gezelschap van de grote geelkuiven 
(Cacatua galerita). Tijdens het zoeken naar eten en het eten  is er een groep die de 
wacht houd en alarmeert de anderen bij dreigend gevaar. Zodra de groep door de 
wachtpost worden gealarmeerd, vliegt deze in zijn totaliteit weg.  



   

 De 
Rosékaketoe 
verlaat bij 
zonsopgang de 
boom waarin hij 
geslapen heeft, 
vliegt naar een 
drinkplaats, om 
vervolgens op de 
grond naar 
voedsel te gaan zoeken. Ze rusten in de hoge bomen tijdens de hete middaguren. 
Tijdens het rusten knaagt hij graag aan de bomen en het boomschors. Hierdoor 
worden de bomen vaak ernstig beschadigd of zelfs vernield. De Rosékaketoe drinkt 
opnieuw voordat de nacht invalt en dan beginnen ze met het vertonen van hun 
acrobatische toeren, vliegend van een boomtop naar de grond, daarbij luid 
schreeuwend. Ze slapen in hun nest of in de buurt van het nest . Ze vliegen met 
ritmische vleugelslagen. De Rosékaketoe kan zo snelheden halen van maar liefst 60 
kilometer per uur. Tijdens hun vlucht laten ze een continu geschreeuw horen. Hun 
roep is een schelle metaalachtige, tweetonige schreeuw.  

 Het hof maken is een spel op zich . Zowel in de natuur als in de kweek is het zeer 
duidelijk als de tijd rijp is  De man loopt dapper en met kabaal met een krachtige kuif 
op en neer over de stok naar zijn partner en maakt daarbij zachte, klikkende geluiden 
als hij haar benadert. De pop verlaat de stok, vliegt weg en wordt achtervolgd door 
de man. In de natuur vliegt de pop  van boom tot boom en schreeuwt opgewonden 
Het is een soort van kat en muis spel  . Ze verzorgen  elkaar verenpak en slepen met 
hout en andere bouw materialen .Dit laat de rosé ook in de volière zien Hier begint 
het al rond Januari op te spelen. Wij hangen er altijd rond  eind februari de blokken 
bij en dan liggen er al snel eitjes. Tegen die tijd geven we onze rosees grove 
dennentakken om mee te spelen en te versjouwen in hun blok. Dat is dan ook een 
heel dagtaak. 

   



In Australië is er verschil in broed tussen de soorten. Hier in Nederland is de broed 
meestal april mei. Ons klimaat is dan ook erg verschillend. 

Daar nestelen ze  in boomstronken of takken van dode bomen, eucalyptusbomen in 
de buurt van stromend water. Ze knagen aan de ingang van het nest en het bijna 
polijsten van de ingang in combinatie met de natuurlijke talkpoeder uit hun veren, 
voorkomt dat de natuurlijke vijanden, zoals hagedissen en slangen, in hun nest 
kunnen komen. De ingang van het nest is erg glad en geeft hun vijanden geen 
gelegenheid om het nest te betreden. Daarom gebruiken wij in de kweek  gladde 
nestblokken van pvc  pijpen, deze zijn glad en  geven ook dat  beschermend gevoel. 
Het vormt zo een uitstekende bescherming voor henzelf en hun eieren.   

Hun legsel bestaat uit twee tot vijf eieren. De eieren zijn wit en ovaal van vorm. In de 
natuur geeft men aan dat er een broedperiode van 25 tot 30 dagen is Bij ons in de   
kweek komen de kuikens altijd al uit na 23 dagen. Waarschijnlijk door de temperatuur 
verschillen.  Beide partners  wisselen  elkaar af met broeden, De jonge 
Rosékaketoes blijven zeven weken in het nest. Na het uitvliegen duurt het nog 
ongeveer vier tot zes weken voordat de jonge Rosékaketoes volledig zelfstandig zijn. 
In hun eerste levensjaar krijgen ze al hun volwassen verenpak. De vele boeken laten 
ons geloven dat kweken met de rosé niet moeilijk is. Wij hebben een keer een kuiken 
dood gehad omdat deze bleef vragen om voer bij de  ouders . Deze stopte met 
voeren en het kuiken stierf zelfs na 8 maanden. 

De Rosékaketoe  kan  luidruchtig zijn maar is toch de minst hard krijsende van alle 
kaketoes. Hij heeft wel een behoefte aan knagen  en moet permanent takken met 
bladeren krijgen  Bij ons hebben we de druif boven de kooi groeien die hij in de 
zomer goed kort houd. Ze slepen ook alles mee naar binnen in hun nest.  Omdat de 
rosé op de grond actief is raden we aan regelmatig te ontwormen. 

Wij laten dan een ontlasting onderzoek doen en zijn er wormen dan  geven we een 
kuur.  Dit komt omdat ze graag op de grond zitten en erin wroeten.  Na dat de 
rosékaketoe  de broed fase en de kuikens groot gebracht heeft gaan ze in de rui. De 
Rosékaketoe houdt van de regen. Ze zijn dan bijzonder en kunnen luid  krijsen en 
druk bewegend in de waterstraal te gaan zitten een voor rosé kaketoes typische 
regendans. 

  
De volière van de rosé moet groot zijn met veel vlieg ruimte  Hoewel ze in hun eigen 



natuur bij  temperaturen leven van -5°C tot 45°C moeten Rosékaketoes toch tegen 
de vorst beschermd worden. Het beste is ze in een binnen volière te houden 
gedurende de vorstmaanden.  Bij ons zitten ze dan ook binnen en kunnen ze buiten 
spelen en  vliegen Onze blokken zijn 60 hoog en 30 doorsnee .Het invlieg gat is 10 
cm.  Bij ons spelen ze in, op, en tussen de bomen en voedsel zoeken ze tussen de 
stenen. Het is dan ook een grappig gezicht als je de Rosé ziet zoeken naar voedsel 
of spelen met hout, stenen en takjes. Het zijn zeer actieve vogels, een lust voor het 
oog.   

 Nu een Kweek Verslag van onze rosé uit 2008  Voor dagboek  

   

Er zijn eitjes bij het rose koppel. De eitjes worden goed bebroed en de man en pop 
lossen elkaar af .Zodat zowel de pop als de man buiten komt om zijn ontlasting te 
doen .Ze  spelen bewegen en gaan terug naar blok. Het zijn 3 eitjes. En de pop 
verlaat regelmatig vaker het nest. De eitjes kunnen makkelijk koud worden.  Tegen 
het uitkomen gaan ze ook minder op nest Via de camera zien we dat de rosé echt 
“voetballen “met de eitjes. Men moet echt leren dat dit normaal is . De man brengt 
ook  tussen door gewoon wat nestmateriaal mee en zorgt dat het nest droog en 
schoon blijft. Hij zorgt dat de pop ontlast word wat we bij de ara of edel niet zien.  

Dan opeens is het zover. Ik zie een ei- schil het eerste kuikentje is geboren. Het word 
mooi tussen de poten gehouden en de eitjes. Kuiken steunt op de eitjes maar de 
eitjes geven hem ook bescherming tegen het omrollen van de pop. Want die blijft 
gewoon rollen op de eitjes. Het  kuiken word door zowel pa als ma gevoerd .Ze 
gooien het eerst even op de rug en daarna voert ze het kuiken. Wat al heel sterk met 
de vleugels slaat. 

En zo word nummer 2 en 3 geboren .Ook dit word de eerste keer op de rug 
gevoerd . We zien wel dat na 2 dagen de kuikens het voer gewoon vanuit de snavel 
eten en dus niet meer op de rug worden gelegd.  We zien dat de man een kuiken 
voert en de pop ook een kuiken voert en dat man en pop soms "vechten" om het 
plekje in de blok. In de nacht gaat de man vaak bij de pop liggen maar de meeste tijd 
zit de pop alleen in de blok,en de man in het invlieggat.  

Week 1 Ik kon het niet laten om toch te kijken ondanks ik alles kan zien op de 
camera. De eerste week bleven ze mooi rosé de kuikens. Ze groeien goed en de 



rosé kuikens krijgen meer en meer vorm een dikke kont en een meer en meer het 
uiterlijk van een kaketoe Daar bedoel ik mee dat de kopjes zeker de snavel steeds 
groter word en dan zien ze er eigenlijk niet uit .Maar ik zeg ,ze zijn mooi van 
lelijkheid.  

  

Week 2 Ze groeien goed en samen steunen ze veel op en aan elkaar. We zien nu 
dat er stoppeltjes komen . De ouders voeren beidde en meestal zit nu de man voor 
het invlieggat in de nacht en zit de pop alleen op de kuikens. Ze worden  vrijwel ieder 
uur wat gevoerd en hun kropjes zijn eigenlijk nooit leeg. De man gooit van alles in de 
blok en de pop gooit het er weer uit of versnippert het.  

  

   

  

Week 3 Dan gaan we ringen. Ze groeien ongelooflijk hard en we zijn maar net op tijd 
bij Ze gaan razend snel en hebben al veertjes hier en daar  

Week 4 Alles gaat goed en het rosé kuikentje groeit zo anders dan we normaal zien  
bij de grijze roodstaart of edel kuikens Zelfs de amazone gaat zo snel niet. Ze krijgen 
stoppeltjes bij de vleugels en de kuif en de rest is nagenoeg nog kaal. Het is vreemd 
dat er gedeeltes rosé voor zijn te zien , en dan dat de helft nog vol zit met  stoppels.  
Het is een ervaring . Het is genieten ze groeien goed . Moeder is niet moeilijk dus ik 
heb me wat foto;s geschoten. Ze zijn nu net stekelvarkens. Wat betreft de vleugels 
en de kop maar de konten zijn rosé en bloot. Wat een ervaring dit te mogen mee 
maken van zo dicht bij.  

Week 5 Het gaat er op lijken hoor ja wel er komen ook stoppels op de rest van 
het lijf en nu zijn het stevige vogels aan echt worden de koppies sterk en 
nieuwsgierig als ik ze even aanraak en vast houd, Ze komen al naar het luikje 
als ik het open doe. Ze wennen aan mijn hand en al schijtend  vervuilen ze de 
hele blok .Daar waar nu stoppels komen is het hard maar daar waar ze zaten 
komen echt al veertjes door en steeds meer zien we de rosé in wording, De 



rosé ’s zitten nu  helemaal in de veren al . Ze zijn ook zo groot en pas 5 weken 
oud . De ouders zitten veel buiten de blok en vliegen veel en laten de kuikens 
meer en meer alleen. De kuikens  kunnen in de blok minder bewegen want ze 
zijn best groot.  

        

Week 6 We wegen ze ,en ze wegen 370- 385 en 305 gram.  

We halen deze kuikens uit voor de huiskamer. Soms laten we de vogel ook uit 
vliegen bij de ouders.   

  



 

De ouders: 

De rosé (kuikens) zijn eruit gehaald  .De ouders die al langer buiten waren hebben 
het allemaal laten gebeuren .Ze zijn de gehele avond  niet in het blok geweest. Ze 
zaten in hun binnenhok en merkte dat het nest leeg was ,maar kijken deden ze niet.  

Sterker nog een dag later gingen ze nog  steeds het blok niet in. Ze speelde buiten 
met het prachtige weer en gingen samen schommelen en waren  druk bezig op de 
grond met het vinden van steentjes, dennenappels , takken en waren vooral bezig 
met elkaar. Dit duurt nu  enkele dagen .Het blok ,daar zien we ze minimaal in. Ze 
kijken er niet naar om ,ze komen even helemaal bij en genieten vooral van elkaar.   

2015.In de kweek zijn er weer eitjes. Nestcontrole is belangrijk. Wat gaat  2015 ons 
brengen..Na een mooi broed seizoen met goede resultaten hadden we in April 3 
kuikens. Het ging allemaal goed tot de man opeens dood was. De Pop heeft de 
kuikens goed na gevoed en deze zijn uiteindelijk weggehaald en naar de huiskamer 
gegaan. De man werd onderzocht. Billie was overleden aan een acute leukemie .. 

  

 Einde kweek rosé kaketoes.   
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Nawoord 
Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 120, boordevol nieuws over onze mooie hobby. 

Hoop dat u het met plezier hebt gelezen en dat u wat aan de informatie hebt, ik hoop ook dat u 

allen een goed kweekseizoen hebt gehad, zodat we weer vogels mogen verwachten op onze 

61e onderlinge vogeltentoonstelling.  

 

Ook voor de kinderen en kleinkinderen is er weer een mooie kleurplaat die ze mogen kleuren 

en die dan tijdens de tentoonstelling weer worden opgehangen in de Klok, zodat iedere 

bezoeker, kan zien hoe mooi jullie kunnen kleuren, dus doe allemaal mee. 

 

BE van den Akker bedankt voor de medewerking aan dit clubblad en de verhalen uit de oude 

kranten en het word nu ook weer bijna tijd, om de caravan naar de stalling te brengen, anders 

ben je langer op vakantie, dan in Surhuisterveen. 

 

H de Haan ook bedankt, voor het maken van het nieuwe inschrijfformulier, voor de 

tentoonstelling, het is weer netjes geworden.  

Bij deze wil ik jullie ook nog van harte feliciteren, met de geboorte van jullie dochter 

 

JS Andringa jij word bedankt, voor het aanleveren van de nieuwsbrief van het District en het 

geboortekaartje, van de Fam .H de Haan uit Buitenpost.  

Hoop ook dat de nieuwe functie, in het District bestuur, je bevalt en dat je daar nog jaren, met 

plezier blijft genieten. 

 

H Pel jij ook weer bedankt, voor de Pellerubriek en de grappige plaatjes, het zijn altijd weer 

mooie verhalen, wat wel meer leden kunnen en mogen doen. 

 

W Weening word ook weer bedankt, voor de vogelweetjes en moppen, je bent zo 

langzamerhand een echte kenner, van vele soorten vogels en het computer gebeuren krijg je 

ook steeds meer in de hand, je leert dan toch nog veel. 

 

Fam. WF de Haan bedankt, voor de gastvrijheid en de deelname aan de kennismaking met, 

het was een hele mooie avond voor mij, hoop wel dat de vrouw inmiddels weer beter is. 

 

Ook wil ik de nieuwe leden welkom heten, bij de Woudzangers en heel graag tot snel, als wij 

jullie mogen begroeten, bij de activiteiten van onze vereniging. 

 

Tevens hoop ik dat onze 61e onderlinge vogeltentoonstelling, dit keer na 2 jaar afgezegd te 

hebben, nu dan toch mag doorgaan en dat we geen last krijgen, van corona of de vogelgriep 

en dat we weer eens een 600 vogels mogen tentoonstellen, aan het bestuur zal het niet liggen.  

 

Verder hoop ik dat de jubilarissen, alle 5 gehuldigd kunnen worden op de feestavond en dat 

de leden, deze avond massaal naar de Klok komen. We hebben weer een mooi gevarieerd 

programma, met misschien wel enkele mooie verrassingen, wie weet 

 

Ik sluit af met de woorden, graag tot 11 oktober op onze TT vergadering.  

 

De Redactie  

  AT Vissia. 
 



 

 
 



 
 

 

 
 



 

 

    


