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Voorwoord 

 

Het broedseizoen is weer ten einde en de vakanties zitten er weer op. Hopende dat een ieder 

een fijne vakantie heeft gehad, ik zelf en met de familie zijn naar Terschelling geweest. We 

zijn met een huifkar de Bosplaat over geweest, wat een rust en pracht. Je komt op plaatsen 

waar je anders niet komt. Wat een vogels op de Waadkant en de lepelaar, het is een prachtig 

natuur gebied. Ook het landschap is er prachtig. Tevens hoop ik dat een ieder ook een goed 

broedseizoen heeft gehad, met veel jonge vogels wat weer goed is voor onze onderlinge t/t, 

voor je het weet is het zo ver.                                                                                                    

We hopen op een goede inzending van vogels, zodat we weer een goede onderlinge 

tentoonstelling  mogen organiseren, wat ons betreft zijn we er weer klaar voor.                      

Er is een kleine verandering, namelijk het vertrouwde gezicht is veranderd, op 15 augustus 

hebben we afscheid genomen van Djieuwke en heeft de familie Alma de Klok over genomen. 

Dit is de enige verandering, verder gaat alles op de zelfde voet verder. 

De Jeugddag proberen we deze te houden op de laatste dag van de Districtshow, welke door 

de volièrevereniging Ferwerd wordt georganiseerd en in Marrum wordt gehouden. De jeugd 

krijgt persoonlijk bericht hier over. 7 Oktober is de tt vergadering, aanvang 20.00 uur in de 

Klok, hier uitleg over het tt programma. 14 Oktober inlevering tt formulier vanaf 19.00 uur 

t/m 21.00 uur in de Klok. 

We beginnen 9 november om negen uur met de opbouw van de tentoonstelling en vanaf 19.00 

t/m 21.00 uur kunnen de vogels worden ingebracht.                                                                                                                           

Dinsdag 10 november worden de vogels gekeurd, door de keurmeesters van de NBvV. 

Woensdag 11 november om 20.00 uur is de opening van de tt en worden de kampioenen 

bekend gemaakt, hier zijn alle inzenders en leden van harte welkom. Donderdag 12 en vrijdag 

13 november open voor publiek vanaf 14.00 uur t/m 22.00 uur en zaterdag 14 november van 

10.00 uur t/m 12.00 uur open. Vanaf 13.30 uur kan een ieder zijn vogels weer op halen en                

wordt de zaal weer opgeruimd. De laatste jaren was de feestavond er direct achter aan, maar 

dit jaar is de feestavond op 21 november. Wat je op de feest avond kunt verwachten zie elders 

in dit clubblad. 

 Ook dit jaar zijn er jubilarissen, ze zijn 25 jaar lid van de NBvV en van de Woudzangers, het 

zijn de leden H Miedema, Drogeham. W Weening, Harkema en J vd Bij, Harkema. K de 

Meer, Buitenpost is 25 jaar steunlid van de Woudzangers. Nieuwe leden van harte welkom bij 

de volièrevereniging de Woudzangers. Tevens alle leden die inzenden bij diverse 

tentoonstellingen veel succes gewenst. 

                                                                         Voorzitter  

                                                                                   S. Brouwer. 
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Mijn kweek met de Bali spreeuw ( Leucopsar Rothschildi ) 

De Balispreeuw werd ontdekt in 1912 door Streseman en in 1913 beschreven door Rotshild.  

Herkomst: alleen op Bali/ Indonesië. Het zijn bijna geheel witte vogels van 25 cm met een 

fraai kuifje en een opvallende blauwe naakte huid rondom de ogen. De Balispreeuw wordt al 

jaren zeer bedreigd in zijn voortbestaan, in zijn natuurlijke habitat. Dierentuinen en 

vogelparken werken samen om de soort via een fokprogramma (eep opgezet in 1992, 

coördinator Kolner Zoo ) in ieder geval in deze instituten op een verantwoord peil te houden. 

In het wild op Bali komen circa 50 paren voor en in gevangenschap zullen naar schatting een 

1000 tal paren over de hele wereld voorkomen. Enkele jaren geleden zag ik voor het eerst 

Balispreeuwen op een tentoonstelling en was gelijk onder de indruk van de vogels. 

Sneeuwwitte vogels met wat zwart op de puntjes van de staart en de vleugels en mooi blauw 

om de ogen. Hun rustige en nieuwsgierige gedrag stond mij ook erg aan. 

Mijn kweekverslag: Drie jaar geleden zag ik op vogelmarktplaats een advertentie staan van 

een jong koppel Bali’s te koop. De kweker woonde in Noord-Holland en vanuit Friesland was 

dat niet zo ver weg, zo’n anderhalf uur rijden. De volière waar ze in verbleven was 3 x 6 mtr 

en dicht beplant met coniferen en andere struiken ed. Ze hadden een natuurstam als broedblok 

van 50 cm met een doorsnee van 35 cm. Jonge Bali’s zijn wit met een kleine grijze vlek op 

het rugdek. Na de eerste rui zijn ze op kleur, het verschil tussen man en pop is moeilijk te 

zien, de man heeft meestal een wat langere kuif dan de pop en is meestal iets groter. Het beste 

is ze gewoon te laten sexen. De vogels die ik ging kopen waren gesext en hadden de 

bijbehorende cites papieren. Ze kwamen bij mij in een binnen volière van 3 x 4 mtr beplant 

met bamboe en andere planten en struiken van kunststof. De bali’s voelden zich gelijk thuis, 

ze kwetterden de hele dag door. Ik geef ze elke dag vers badwater waar ze dan ook gelijk 

gebruik van maken. Het eerste jaar verwachte ik toch niks, dus heb ik ook geen broedblok in 

de volière gehangen. In maart het jaar daarop hing ik 2 vierkante broedblokken op, een van 

30x30x50 en een van 20x20x35 met een invlieg gat rond 8 cm. Als nestmateriaal had ik hooi, 

kokosvezel, droge bladeren en dennennaalden maar daar keken ze helemaal niet naar om. 

Totdat ik van heidematten de kleinere takjes als nestmateriaal gaf, zodra ik de volière uit was 

gingen ze gelijk nestelen. Het grootste nest blok werd volgebouwd met takjes van de 

heidematten en in de nestkom lagen wat droge bladeren. Ik rekende niet op eieren want ze 

waren nog maar 1 1/2 jaar en ik had ze nog maar een jaar. Een paar keer nestcontrole 

uitgevoerd, maar wat ik al verwachte nooit eieren en begin augustus dacht ik al volgend jaar 

beter. Eind augustus ging ik de volière in en ik vond ze de laatste dagen al wat luidruchtiger 

dan normaal, ging in het blok kijken en daar lagen al vier blauwachtige eieren. Telkens als ik 

bij de volière kwam waren ze al uit het blok gegaan en zaten mooi met zijn tweeën op de 

zitstok. Nu maar afwachten, want ik wist niet wanneer ze waren begonnen met broeden. Ik 

heb daarna elke dag gecontroleerd of er al jongen waren, want als ik de volière betrad waren 

ze toch al van de eieren af. Vijf september hadden ze het eerste jong, gevolgd door nog twee 

totaal 3 jongen. Wie had dat ooit gedacht, dat ik zo snel jonge Bali’s zou hebben. Ik was al 

begonnen met het voeren van pinky’s, buffalo’s en meelwormen. Als er geen jongen zijn voer 

ik ze F16 van Nutribird en Orlux uni paté en enkele meelwormen, fruit eten ze bij mij niet. De 
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eerste dagen groeiden de jongen niet zo goed, maar dat schijnt normaal te zijn met Bali’s. Na 

6 dagen kon ik de oudste ringen met ringmaat ( 6mm breekring ) de andere twee waren een 

stuk kleiner en later ook doodgegaan. Het voer werd toen ook aangevuld met wasmotlarven 

waar ze gek op waren ( diepvries krekels aten ze bij mij niet ) .Twee oktober vloog het jong 

uit, maar zat niet echt mooi strak in de veren en kon ook niet zo goed vliegen, maar werd wel 

goed door de oudervogels gevoerd. Omdat de oudervogels geen pogingen ondernamen om 

weer te gaan broeden heb ik het levend voer verminderd, na drie weken om ook het jong op 

F16 korrel en Orlux uni paté te krijgen. Of het door het veranderen van het voedingspatroon is 

gekomen weet ik niet, maar na een week lag hij dood in het hok. Jammer maar ik was allang 

blij dat ze een jong hadden groot gebracht, ondanks dat hij later doodging. Het jaar daarop 

begonnen ze eind mei al te zingen en druk te doen. 20 mei hadden ze het 1
e
 ei gevolgd door 

nog 2. Ze broeden goed maar ze bleken onbevrucht. Na een maand hadden ze weer 3 eieren, 

maar die waren ook onbevrucht. Ik had niet verwacht dat ze het nog een keer zouden doen, 

maar op 17 juli 

lagen er toch 3 

eieren in het 

nestblok. Deze 

eieren lagen nu in 

het kleine nestblok 

van 20 x 20 cm. 

Negenentwintig 

juli was er 1 jong, 

de andere twee 

eieren waren 

onbevrucht. Nu 

voer ik als er 

jongen zijn, 

pinky’s, buffalo’s, 

meelwormen, 

wasmotlarven en 

hermetia’s ( daar 

schijnt veel calcium in te zitten) en die bestrooi ik met Aves insectenpoeder. Dit jong groeide 

veel beter en is na 26 dagen uitgevlogen. Hij kon gelijk goed vliegen en zat mooi strak in de 

veren en na een paar weken, was hij al bijna net zo groot als de oudervogels. Zes weken na 

het uitvliegen, is hij zelfstandig en kan bij de oudervogels weg. Er wordt wel beweerd dat er 

geen andere vogels bij Bali’s kunnen, maar ik had er kleine tropen bij in de volière en die 

brachten hun jongen probleemloos groot. Na 3 jaar een jonge Balispreeuw gekweekt, prachtig 

mooi om te zien. Nu nog even cites papieren aanvragen. 

            

Gr.  de Vogelaar 
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Verslag van Romke van der Veen: 

Met het broedseizoen achter de rug komen de shows alweer dichterbij. Voor ons was het 

een redelijk broedseizoen. Samen met mijn vader, met wie ik de vogelhobby deel, hebben 

we ongeveer 65 vogels gekweekt. We hopen dit jaar weer wat te zijn verbetert in kwaliteit 

vergeleken met vorig jaar en zo weer meer resultaten te behalen op de shows. Ik ben houder 

van Raza’s en Spitsstaartamedines en heb met deze soorten al mooie prijzen weten te 

behalen. Elke avond kom ik bij de vogels om ze te voeren en te verzorgen.  

Momenteel is het nog rustig bij onze gevleugelde vrienden, maar over een paar weken 

kunnen we weer bezig met het uitzoeken van de vogels en dan maar kijken hoe het met de 

kwaliteit gesteld is. Ik heb zelf wel vertrouwen in de komende shows, maar net zoals wij 

zullen onze concurrenten ook gaan voor de beste kwaliteit van de vogels. Er zijn dus 

spannende tijden op komst voor ons.  

Naast de onze hobby’s moet er natuurlijk ander werk verzet worden. Momenteel zit ik in het 

vijfde jaar van de havo op het 

Drachtster lyceum. Dat 

betekent dat dit jaar het 

laatste jaar zal zijn op deze 

school. Het examen komt 

steeds dichterbij en dat 

betekent dat er veel geleerd 

moet worden dit jaar. 

Naast onze vogelhobby heb ik 

ook nog andere hobby’s. Zo ga 

ik vijf keer per week 

voetballen. Dat houdt in dat er twee keer per week met de B1 moet worden getraind, een 

keer per week keeperstraining en een keer per week train ik met de A-selectie mee. Naast al 

die trainingen moet ik zaterdagochtend natuurlijk ook wedstrijden spelen. Als dat nog niet 

genoeg sport was, ben ik ook elke week drie keer in de sportschool te vinden en probeer ik 

elke week zeven tot acht kilometer te hardlopen. 

Dit is hoe mijn dagelijks leven er eruit ziet. Ik hoop ieder weer terug te zien op onze show 

van de Woudzangers. Natuurlijk zal ik mijn best doen om weer als lotenverkoper actief te 

kunnen zijn bij deze show. Ik wens jullie allen veel succes met de voorbereidingen.  

En voor de volgende keer nomineer ik Benny van den Akker. 
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Pellerubriek september 

Kweekverslagen 

Een hele mooie Europese vogelsoort waarvan ik dit artikel heb gevonden. 

Lijkt me leuk om deze vogelsoort even onder de aandacht te brengen bij de 

woudzangers. 

 

PESTVOGELS: VLIEGENDE JUWELEN 

Tekst en lay-out  : Jeu Smeets. 

Foto’s: azvogelzucht, de en http://www.Studiegroepveldhoven.com Latijn  : Bombycilla 

garrulus ( L ) 

Familie: Bombycillidae  ( pestvogels ) 

Engels : Waxwing 

Duits   : Seidenschwanz 

Pestvogels, alleen de Nederlandse naam al is niet om aan te horen. Natuurlijk heeft dat een 

historische betekenis, maar die is wetenschappelijk al lang achterhaald. Het Duitse  

“Seidenschwanz “ en het Engelse “ Waxwing “ zijn natuurlijk totaal verschillend, maar zijn 

veel lieflijker voor deze mooie kleurrijke vogel die wij hier kennen als een onregelmatige 

wintergast maar in midden – Europa een jaarlijkse verschijning is. Met zijn grootte van 

achttien centimeter en vrij fors postuur, kenmerk voor veel dierlijk bestaan uit de koude 

streken, is het ook geen klein vogeltje te noemen. 

Er bestaan twee ondersoorten n.l. de Cederpestvogel en de Japanse pestvogel. Hier zal ik mij 

beperken tot de Bombycilla garrulus, omdat de andere soorten in gedrag niet veel afwijken, 

alleen een beetje in kleur. 

 

 

Het eigenlijke leefgebied van deze schoonheden zijn het 

arctische gebied van Scandinavië, Siberië tot aan de zuid – 

kust van de Hudsonbaai. Alles bij elkaar geen bescheiden 

gebied dat in het noorden duidelijk afgebakend wordt door de 

boomgrens nabij het poolgebied. 

Dit gebied kenmerkt zich door de uitgebreide sparren-, lariks-

 en berken bossen, veelal met veel ondergroei en dicht aan de 

Taigarand met veel zompige gebieden en veel water. Dit 

laatste is hard nodig omdat zich hier veel insecten ophouden 

die de vogels weer hard nodig hebben voor het grootbrengen 

van hun jongen. 

De pestvogel is alleszins een opvallende verschijning met 

waanzinnig mooi geel en wit gemarkeerde vleugels voorzien 

van prachtig rode lakplaatjes. Een verdere kleurbeschrijving 

http://studiegroepveldhoven.com/wp-content/uploads/2015/01/0p3tZ9z.png
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zal ik achterwege laten omdat de foto’s voor zich spreken. De pestvogel is een echte 

kolonievogel die, als hij hier te lande vertoeft, nooit alleen is maar altijd in groepsverband. 

Als deze vogels uitwaaieren over west Europa is er vaak sprake van een ware invasie. Veelal 

wordt dit veroorzaakt door voedselschaarste in midden Europa. Bomen en struiken hebben de 

neiging eens in een aantal jaren weinig vrucht te produceren en kan er hongersnood optreden 

onder vogels en dieren die daarvan moeten leven. 

 

   

                                                                                                                                              

Vogels gaan dan massaal op de wieken op zoek naar betere oorden. 

2008 was zo’n jaar waarin beuken, eikels en kastanjes het massaal lieten afweten, in dit geval 

waarschijnlijk door stevige nachtvorst in de bloeiperiode waardoor de bloesem bevroren is. 

Maar toch heb ik nu ik dit schrijf, half januari 2009, nog geen pestvogel gezien of gehoord. 

Enkele jaren geleden waren ze massaal aanwezig en heb ik diverse malen vrij grote groepen 

van dichtbij kunnen bekijken. Omdat ze in hun natuurlijke leefomgeving geen kennis maken 

met mensen laten ze zich vrij dicht benaderen en geven geen tekenen van schuwheid. Als een 

groepje op de wieken gaat lijkt 

hun vlucht wel op die van 

spreeuwen in vrij snelle lange 

golvende bewegingen.  

                                                         

Ook in de broedtijd blijven ze 

graag met soortgenoten bij 

elkaar en worden de forse 

nesten hoog in de bomen 

gebouwd. De nestbouw wordt 

vooraf gegaan door een zeer 

mooi baltsgedrag waarbij het 

mannetje zich als het ware 

opblaast en wel dubbel zo 

groot lijkt als de pop. Ook het 

aanbieden van voer hoort tot 

de hofmakerij. De broedtijd 

ligt zo ongeveer tussen midden 

http://studiegroepveldhoven.com/wp-content/uploads/2015/01/b6dOp9I.png
http://studiegroepveldhoven.com/wp-content/uploads/2015/01/zALo5aQ.png
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juni en half augustus. Voor die tijd is het gewoon te koud en daarna valt de noordelijke herfst 

al weer in met vrij snel een stevige vrieskou. 

De nesten worden gemaakt van berkentwijgjes, grassen, mossen en als het voorhanden is 

dierlijke haren. De dan volgende 4 tot 6 eieren worden door de pop 13 tot 15 dagen bebroed. 

De jongen verbrengen 16 tot 19 dagen in het nest en worden daarna nog enige tijd door de 

ouders verzorgd terwijl ze toch na een paar dagen al zelf op zoek gaan naar eetbare spullen. 

Een van de meest opvallendste zaken is wel dat de pestvogel, in tegenstelling tot nagenoeg 

alle insectenvoerende vogels, zijn prooi doorslikt en daarna de jongen vanuit de krop voert. 

Uitzonderlijk is dat het popje het nest niet verlaat zowel op eieren als op kleine jongen. De 

jongen hebben een vrij donkere kleur als ze uit komen en zijn volkomen kaal. 

 

Het zal dus wel met de omgevingstemperatuur te maken hebben in het bijna noordpoolgebied 

dat het popje zo sterk aan huis gebonden is en door manlief op het nest gevoerd moet worden. 

Dit voer wordt meestal op de rand van het nest gelegd en door de pop geconsumeerd. Het 

menu van de 

pestvogel bestaat in 

de zomer 

hoofdzakelijk uit 

insecten, waarvan 

muggen wel het 

grootste bestanddeel 

zijn. Die zijn ook 

voldoende aanwezig 

in de vochtige 

omgeving van deze 

vogels. Later als de 

klimatologische 

omstandigheden 

veranderen en de 

insecten die nog over 

waren een natuurlijke 

dood gestorven zijn, 

wordt overgeschakeld 

op bessen van diverse soorten. In gevangenschap gedragen pestvogels zich eigenlijk niet veel 

anders dan in de vrije natuur. Men moet er wel rekening mee houden dat het in wezen 

koloniebroeders zijn en gemakkelijker tot broeden overgaan als er enige koppels minstens 

binnen hoor- of zicht afstand van elkaar in enkele volières zitten. 

 

En, waar een pestvogel ook een hekel aan heeft is extreme warmte of warmte in het algemeen. 

Een met doorzichtige platen bedekte volière waar de zon door heen schijnt en weinig wind 

doorheen kan, is een slecht onderkomen voor deze mooie vogels. Fris badwater moet ook 

doorlopend ter beschikking staan. 

Eind mei begint het baltsgedrag en midden juni zijn de eerste eieren te verwachten. Ze 

bouwen gewillig een nest in enigszins gecamoufleerde draadkorfjes die voldoende inhoud 

hebben. Als hoofdvoedsel kan een goed universeelvoer aangevuld met buffalowormen, 

pinky’s, bijenlarven, witte meelwormen, wasmotten en krekels dienst doen. Verder mogen 

http://studiegroepveldhoven.com/wp-content/uploads/2015/01/21SRALY.png
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bessen en fruit niet ontbreken en ook krenten nemen ze graag tot zich. Op mijn zoektocht naar 

liefhebbers met kweekervaring kwam ik via – via   op de site 

http://www.studiegroepveldhoven.com  terecht bij Stefan Swinkels, voorzitter van deze groep 

zeer speciale kwekers. Deze en meerdere foto’s van hun speciaal kweken zijn op deze site te 

bewonderen evenals de doelstelling en het programma van deze groep enthousiastelingen in 

de vogelkweek. 

 

Nog een mopje. 

Een eend wandelt een pub binnen en bestelt een bier en een tosti. De barman zegt: ‘Wacht 

eens even, jij bent een eend.’ ‘Ik zie dat er niets aan je ogen mankeert,’ antwoordt de eend. 

‘En je kunt spreken,’ roept de barman. ‘Je oren zijn ook in orde, nou als je het niet erg vindt, 

kan ik alsjeblieft mijn bier en mijn tosti krijgen?’ 

‘Jazeker, sorry hoor,’ zegt de barman, terwijl hij het pilsje tapt. ‘Weet u, we krijgen niet 

zoveel eenden in deze pub, wat brengt u zo al hier?’ ‘Ik ben werkzaam in het gebouw aan de 

overkant,’ verteld de eend. ‘Ik ben metselaar.’ De 

verbouwereerde barman wil nog meer vragen maar 

beheerst zich als de eend een krant tevoorschijn haalt en 

deze begint te lezen. Na een poosje wenst hij de barman 

een goede dag en vertrekt weer. 

Dit gaat twee weken zo. Dan op een dag komt er een 

circus in de stad. De circusdirecteur komt in de pub voor 

een biertje en de barman vraagt: ‘U bent toch van het 

circus, is het niet? Wel, ik ken een eend, die werkelijk 

prima in uw circus zou passen. Hij praat, drinkt bier, eet 

sandwiches, leest de krant enz.’ ‘Klinkt geweldig,’ zegt de 

circusdirecteur, terwijl hij zijn visitekaartje aan de barman 

geeft. ‘Laat hij me maar even bellen.’  

Dus de volgende dag, als de eend de pub binnenkomt, zegt de barman: ‘Hey meneer de eend, 

ik kan u aan een geweldige baan helpen, en het betaalt ook heel goed.’ ‘Wat is het voor 

werk?’ vraagt de eend. ‘Bij het circus,’ zegt de barman. ‘Bedoel je met zo’n grote tent?’ 

‘Precies,’ zegt de barman. ‘Met al die dieren die in kooien leven en artiesten die in caravans 

wonen?’ vraagt de eend. ‘Ja juist,’ zegt de barman. ‘En die tent heeft canvas muren en een 

groot canvas dak met zo’n gat in het midden?’ ‘Dat klopt,’ zegt de barman. De eend schudt 

teleurgesteld zijn hoofd en zegt: ‘Wat moeten die gasten nou in hemelsnaam met een 

metselaar? 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXht5S5ksgCFco7FAodpVQMow&url=http://www.lunagang.nl/tipforum/viewtopic.php?f=159&t=253410&start=40&psig=AFQjCNGrs7Af0C-OyFkuulFzF-a3HjyToA&ust=1443279404091111
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Hallo leden van de Woudzangers. 

 

2015 is in het land. Een jaar van spanning. Hoe komt het met onze T.T. Kunnen 

we dit jaar onze tentoonstelling wel houden. 

Djoeke stopt als uitbater van “De Klok “.   En hoe komt het dan.  

Nou mensen een pak van ons hart. De Klok is op tijd klaar en de t.t. kan gewoon 

doorgaan. Alleen de feestavond is een week later. De uitbater had al een feest 

gepland op onze laatste t.t. dag  

Maar geen punt we gaan gewoon op zaterdag 21 november feest vieren. 

Hoe ziet de feestavond er uit? 

Zoals vanouds: 

Eten       

Huldigen jubilarissen 

Prijsuitreiking tentoonstelling 

Pauze met lotenverkoop  

Na de pauze een Bingo met prachtige prijzen. 

Prijsuitreiking verloting 

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

eigen bijdrage voor het eten. 

Het feestcomité wenst u allen een geweldige tentoonstelling en een heel 

gezellige feestavond. 

Namens het feestcomité. 

                                            Tamme Alma 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sportprijzentotaal.nl/shop/contents/media/prijsbeker-luxe-bx421-gg.jpg&imgrefurl=http://www.sportprijzentotaal.nl/shop/contents/nl/d87_gouden-prijsbekers_01.html&h=250&w=250&tbnid=-O2RSfuftfEmyM:&docid=QsFA9hiiljCNpM&ei=gGIFVuHkNobTU8XbgKAL&tbm=isch&ved=0CJYBEDMoWjBaahUKEwjhpK3SupLIAhWG6RQKHcUtALQ
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Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa  Het is alweer zover.  

Het knutseluurtje komt er weer aan tijdens de vogeltentoonstelling. 

Vrijdag de 13 november van 16.00 tot 18.00 uur  

Waar? : op het podium in de tentoonstellingszaal. 

Grote mensen zijn verboden op het podium.  

Laat lekker je ouders bij de vogels kijken en kom bij ons knutselen.  

Graag even opgeven bij Ellen g.hoeksma@chello.nl 

                                       Arianne  gekkie1972@hotmail.com  

 

We zien jullie dan …….. Laterssssssssss. 

 

 

                                                                       

 

 

mailto:g.hoeksma@chello.nl
mailto:gekkie1972@hotmail.com
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Hallo  vogelvrienden, 

 

Ik zou graag de Speciaal club Europese Cultuurvogels onder jullie aandacht willen brengen ( SEC ). Het 

is een landelijke vereniging en wij zijn de regio Friesland. Bij onze club zitten zowel kwekers van zaad- 

en insectenetende Europese cultuurvogels. We komen ongeveer  6 keer per jaar bij elkaar in café 

Duke Luk in Veenwalsterwal. Op deze avonden delen we ons lief en leed wat betreft de 

vogelhouderij. Succes verhalen en diepe, diepe teleurstellingen passeren de revue, hier kan een 

collega kweker dan weer zijn voordeel mee  doen. We proberen de avonden verschillende 

invullingen te geven, met bijvoorbeeld lezingen, tafelkeuringen en dergelijk. Ook doen jaarlijks een 

volière dag samen met een andere afdeling van de SEC. 

Houd je Europese cultuurvogels en wil je kennis met ons delen of vergroten en houd je wat van 

gezelligheid neem dan even contact met ons op en kom een keer langs. 

 

Vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens. 

Lolke de Boer 

deboer9288bl2@ziggo.nl 

 

 

Nieuwe Leden 

 

A.P. Wiersma, Frisostrjitte 33, 9288 BV  Kootstertille, tel 0512-330709 

H.L Buffinga, Herbrandastraat 44, 9285 NL  Buitenpost, tel 0511-543753     

 
Andere tijden. 
 
Hallo leden en online lezers, 
 
We zijn alweer eind september. In de vorige editie scheef ik nog over het digitale 
tijdperk en dat de Woudzangers ook met hun tijd mee gaan. Deze editie schrijf ik 
over een toepasselijk onderwerp, “andere tijden” Want die zijn er aangekomen. Zoals 
al eerder is gezegd in o.a. het kennismakingsgesprek ben ik veel aan het 
fotograferen. Sinds 3 maanden ben ik nu dan ook op vrijwillige basis werkzaam als 
fotograaf bij RTV kanaal 30 en zit ik in een team van de marketing afdeling van mijn 
broer zijn bedrijf( Westra-interieur). Ik merk de laatste tijd dat er weinig tijd is voor 
mijn vogels en heb besloten om minder vogels te gaan houden. Ik wil nog gaan 
bezien wat ik er mee ga doen. Het woord andere tijden is dus letterlijk en figuurlijk 
actief. 
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Niet stoppen met de vogelhobby 
 
Dat ik niet ga stoppen met de vogels is zeker, maar door de boven genoemde 
omstandigheden maakt het mij wel dat ik ga inkrimpen met mijn bestand. Het is dit 
jaar mij zeker gelukt om een redelijk bestand aan jongen te hebben gekweekt, want 
ook al vele jongen zijn naar andere kwekers gegaan, al dan niet Texas Clearbody. 
Voor 2016 is er dan ook al weer volop zin om met de Texas Clearbodies te kweken. 
En zullen er ook eigen kweek in gezet worden, maar dat de 18 broedkooien gevuld 
zullen worden is dan ook even nog te bezien. 
 
Minder tijd voor de vogelhobby 
 
Dat ik sindsdien minder tijd heb voor de hobby is nu duidelijk, maar ook het schrijven 
van mijn verhalen wordt steeds moeilijker. Maar ook dit zal niet verdwijnen want jullie 
op de hoogte blijven houden van het wel en wee staat hoog in mijn hobby. 
Maar de verhalen zullen korter zijn en ga ik van 2 a 3 pagina's naar 1 
Ook hier is minder tijd voor, maar ook het bedenken van de verhalen wordt nu erg 
moeilijk. Ik heb jullie dan ook in 11 edities laten zien hoe je een hobby opbouwt. 
Dat het niet altijd maar even makkelijk is, de bekende verhalen van je kweekt er zo 
mee weg is mij dan ook heel anders gevallen dan men eerder zei. De kweek van de 
agapornissen is dan de afgelopen 6 jaar dan ook stabiel gebleven, maar hier gaan 
we mee stoppen en we gaan minder bewerkzame soorten gaan houden. Meer hier 
over in een volgende editie. Dat de kweek met de mutatie clearbody  nog altijd loopt 
zal dan ongewijzigd naar 2016 gaan want op deze soort ben ik nog  niet uit gekeken. 
Voor 2016 zitten dan ook een tiental nieuwe aanwinsten te wachten en ik heb hier 
een hoge verwachting van. Ook de komst van een koppel Engelse standaard texas 
clearbodies zal de toekomst uitwijzen. In 2016 zullen ook een aantal Fallow 
grasparkieten koppels worden ingezet. Dit zijn allemaal vogels die uit de blauwe serie 
komen. 
 
Slot 
 
Het was een kort maar doeltreffend bericht ditmaal, toch wilde ik dit aan de leden van 
onze vereniging mededelen. Voor de maand December ben ik nog ten rade wat ik ga 
doen. Wel of geen jaarverslag gaan opmaken?. Kijkt u maar weer uit naar de 
December editie, natuurlijk tegenwoordig op digitaal formaat. 
 
Schrijver/kweker Doede Westra 
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Tentoonstellingsvergadering 2015 

 

Wanneer:   Woensdag 7 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 de vergadering bij te 

wonen. 

 

Agendapunten: 

 

1)  Opening 

2)  Mededelingen en ingekomen stukken 

3)  Het nieuwe vraagprogramma 

4)  Bespreking TT reglement 

5)  Pauze 

6)  Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling 

7)  Rondvraag 

8)  Sluiting 

 

Tot ziens op woensdag 7 Oktober! 

 

Het bestuur, 
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Vraagprogramma en reglement 56
e
 Onderlinge Vogeltentoonstelling 2015 

 

Georganiseerd door Volièrevereniging 

”DE WOUDZANGERS” DROGEHAM E.O. 

De tentoonstelling wordt gehouden in zaal: 

”DE KLOK” B.HARKEMASTRAAT 1 te Harkema. 

Van maandag 9 November t/m zaterdag 14 November 2015. 

 

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 NBvV 

 

art 5.  

Alle E.K. vogels moeten zijn voorzien van een vaste voetring van de NBvV 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. Eigendom 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 
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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 € 1,00 per enkeling, € 2,00 per stel en 

 € 4,00 per stam. Inschrijvingen boven 10 vogels gratis. Stammen en Stellen 

dingen niet  mee in de klasse enkelingen maar wel voor de mooiste vogel van de T.T. 

Catalogus is voor de inzenders gratis. 

 

art 11. 

Aan de inzenders wordt geen inschrijfgeld terugbetaald bij het 

niet inzenden of door weigering van het T.T. bestuur i.v.m. zieke vogels of vuile kooien e.d. 

 

art 12. 

Tijdig worden U met de inbreng/afhaalkaart, enz. ook de kooinummers toegestuurd. De 

kooinummers zijn zelfklevend en dienen in het midden van de kooi te worden geplakt. 

Kooinummers bestemd voor de klapkooien dient u bij het inbrengen af te geven. Ook de 

stickers van de absente vogels inleveren. 

 

art 13. 

Jeugdleden ( t/m 16 jaar inschrijfdatum T.T. bepalend) moeten hun geboortedatum op het   

inschrijfformulier vermelden. 

 

art 14. 

Tijdens het inbrengen en afhalen van de vogels heeft niemand toegang tot de T.T. zaal, 

behalve de T.T. organisatie en aangestelde personen. 

 

art 15. 

Inschrijvingen inleveren met het verschuldigde bedrag op: woensdag 14 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” rekeningnummer: NL39RABO0356409945). 

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

 

art 16. 

De inbreng van de vogels is maandag 9 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 14 November 2015 van 13.30 uur tot 14.30 

uur.  

Afhalen op afroep door het bestuur. Huurkooien verplicht schoon inleveren. 
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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   11 nov. opening  20.00 uur tot 22.00 uur.. 

Donderdag   12 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Vrijdag  13 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Zaterdag  14 nov. van  10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

art 20. 

Verkoopklasse voor inzenders 

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

inzenders vogels te koop kunnen aanbieden. Hiervoor zijn bij A Helder uniforme kaartjes af te 

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

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

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

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

van twee vogels per kooi, eventuele kooihuur voor de verkoop- verkoopklasse bedraagt € 0,50 

per kooi. De kooien dienen schoon te zijn en voorzien van drinkflesje, gevuld voerbakje en 

voorgeschreven bodembedekking.Vogels in lopers, kistjes, kratten,   evenals vuile kooien 

worden niet geaccepteerd. De verkoopklasse sluit zaterdag om 11.30 uur. Vogels   en kooien 

dan ook direct verwijderen! 

 

art 21.  

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

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

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

 

art 22. 

 In de T.T. zaal is het verboden te roken met uitzondering van het Woudzangers café. 

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

bestuur. 

 

Volière Vereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 

T.T. Secretaris  A.T.Vissia,  Herestraat 17 

9851 AA Burum.tel: 0594-249117.email a.vissia@knid.nl 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

                                              

mailto:a.vissia@knid.nl
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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 Kanaries. 

B. 

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

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

gesteld. 

C. 

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

Hiervoor moet men minimaal 89 punten behalen. 

Groep 3 en hoger.                    

                                                                                                         

E.K.       O.K.                                                          

89 punten  3
e
 prijs.    90 punten 3

e
 prijs.           

90 punten  2
e
 prijs.    91 punten 2

e
 prijs.      

91 punten  1
e
 prijs.     92 punten 1

e
 prijs.      

92 punten ere prijs 

 

Stellen      Stammen 

Totaal punten en eenheidspunten  Totaal punten en eenheidspunten 

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

e
 prijs 

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

e
 prijs 

182 punten en hoger 1
e
 prijs   364 punten en hoger 1

e
 prijs 

Een stellenkampioen moet minimaal 178 punten en een stammenkampioen moet minimaal 

356 punten behalen zonder eenheidspunten   

    

Vrije Derby.                                                  

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

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

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

betreffende kolom het kooinummer te vermelden. 

Jeugdkampioen. 

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

vogel  en openklasse vogel. 

Kampioenen. 

Worden door de keurmeester aangewezen. Kampioenen ontvangen alleen de kampioensprijs 

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

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

vertegenwoordigd zijn. 

Resterende prijzen. 

Voor de 1
e
, 2

e
, en 3

e
 prijzen kan men i.p.v. bekers of verzamelprijzen ook geldprijzen vragen. 

Uw keuze graag duidelijk op het inschrijfformulier aangeven. Anders worden Geldprijzen 

uitgekeerd. 

Volière Vereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 

T.T. Secretaris  A.T.Vissia, Herestraat 17  

9851 AA Burum tel:0594-249117  email a.vissia@knid.nl 
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 Vogelweetje 

G.I. Joe (duif) 

 
G.I. Joe 

G.I. Joe (Algiers, 24 maart 1943 - Detroit. 3 juni 1961) is een van de beroemdste postduiven 

in de wereldgeschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog redde G.I. Joe het leven van de 

bevolking van de plaats Calvi Risorta in Italië en dat van de Britse troepen die daar gelegerd 

waren. 

Op 18 oktober 1943 zou deze plaats door de Amerikaanse geallieerden gebombardeerd 

worden, zodat de inname van het dorp door de Britten bespoedigd kon worden. De Duitsers 

trokken zich echter al voortijdig terug en de Britten namen het dorp in. Pogingen via 

radiocontact om het bombardement te stoppen mislukten en uiteindelijk was het aan G.I. Joe 

om dit bombardement te voorkomen. G.I. Joe vloog in 20 minuten de 20 mijl terug naar zijn 

Amerikaanse legerbasis en arriveerde net op tijd om het bombardement tegen te houden. 

Volgens generaal Mark Clark, commandant in het Amerikaanse vijfde leger, heeft G.I. Joe 

hiermee naar schatting van duizend militairen de levens gered.  

In november 1946 werd G.I. Joe verscheept naar Londen, alwaar hij de Dickin Medal 

onderscheiding kreeg voor zijn heldendaad; deze medaille werd slechts aan 31 andere 

oorlogsduiven toegekend, waarvan G.I. Joe de enige duif uit de Verenigde Staten was. 

Behalve in Italië, diende de duif ook in Noord-Afrika en Tunesië. 

Na de Tweede Wereldoorlog woonde hij nog een tijdje op Fort Monmouth, New Jersey en 

verhuisde in 1957 naar de zoölogische tuinen van Detroit. Op 3 juni 1961 stierf de duif op 18-

jarige leeftijd. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Algiers
https://nl.wikipedia.org/wiki/24_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Detroit_%28Michigan%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/1961
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postduif
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Calvi_Risorta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerden_%28Tweede_Wereldoorlog%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelse_mijl_%28lengtemaat%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Militair
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dickin_Medal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tunesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
https://nl.wikipedia.org/wiki/Detroit_%28Michigan%29
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GI_Joe_Pigeon.png


26 
 

 



27 
 

 

Mop. 

Een rechercheur stopte bij een boerderij ergens in Ohé en Laak en sprak met een oude boer.  

Hij zei tegen de boer: "Ik moet de boerderij inspecteren op illegaal verbouwde wiet" 

De boer zei: "Oke, maar ga dat veld daar niet in", terwijl hij met zijn vinger naar een bepaald 

gebied wees. 

De rechercheur ontplofte verbaal terwijl hij zei: "Mijnheer, ik heb de machtiging van de 

overheid bij me". 

Hij greep in zijn borstzak, haalde daar een identiteitsbewijs uit en liet dit aan de boer zien, 

zeggende:  

"Ziet U dit kaartje? Dit kaartje betekent dat ik overal mag gaan waar ik wil.. op ieders land!! 

Zonder vraag of antwoord! Heb ik mij duidelijk gemaakt.... begrijpt u het?" 

De boer knikte beleefd, verontschuldigde zich en ging verder met zijn werk. 

Korte tijd later hoorde de boer luide kreten, keek op en zag de rechercheur rennen voor zijn 

leven, achterna gezeten door een enorme stier... 

De stier kwam steeds dichterbij en het was duidelijk dat de rechercheur zich niet in veiligheid 

zou kunnen brengen. 

De boer gooide zijn werktuig neer , rende naar het hek en schreeuwde uit volle borst: "UW 

KAARTJE.....LAAT HEM UW KAARTJE ZIEN" 

Agenda 2015 

TT vergadering: 07-10-2015 aanvang 20.00 uur Zaal de Klok Harkema 

Inleveren TT 

Formulieren:  14-10-2015 aanvang 19.00 uur Zaal de Klok Harkema 

 

Tentoonstelling: 09-11-2015 t /m 14-11-2015  Zaal de Klok Harkema 

 

Feestavond:  21-11-2015 aanvang 19.00  Zaal de Klok Harkema 

 

Vogelmarkten 2015 

Op 29 augustus en 26 september en 26 december word de volgende vogelmarkt van het jaar 

2015 weer gehouden, in de zaal van “de Klok” waar een ieder hartelijk welkom is, om een 

vogel aan te schaffen, of de overtollige vogels te verkopen. Ook ben je welkom voor een 

praatje, of je vogelvrienden te ontmoeten, onder het genot van een kop koffie, of iets sterkers. 

Om de clubkas te spekken is de lotenverkoper aanwezig. Dus redenen genoeg, om op de 

laatste zaterdagmorgen van de maand langs te komen bij de Klok. Misschien kunt u wat 

langer blijven, om zo de markt ook wat langer open te houden, misschien heeft u ook een idee 

hoe wij dat moeten aanpakken, dus graag tot ziens. Namens de marktmeester. AT Vissia 

Clubblad                                                                                                                                            

Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie 

weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u 

delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en 

verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 december, dan verschijnt het volgende clubblad 

met uw nieuws op 26 december 2015.           De Redactie 
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Kweeklijst 2015 

S Brouwer, Verlaatsdam 27 

9231ME Surhuisterveen 0512-362771 

Kweeknummer NC84 

Swiften, Pennant Wkl en Geel Pastel, 

Veelkleuren, Red Vented Blue Bonnet, 

Koningsparkiet, Pruimkopparkieten, 

Roodstuitparkieten en Eleganten. 

AT Vissia, Herestraat 17 

9851AA Burum 0594-249117 

Kweeknummer 0JZG 

Catharinas in diverse mutaties,  

Roodrug wildkleur, Pennant  Rosellas, 

Bergparkieten. 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri, Nigrigenis, 

Xantops, Austr. Konings, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

 

KA Bakker, Reitsmastrjitte 12 

9281LD Harkema 0512-363303 

Kweeknummer AW74 

Lizard, Raza Español Rheinlanders kanaries, 

Binzen en Bichenow astrildes, 

Goudvinken. 

C Wiersma, Dwerssingel 2 

9281RN Harkema 0512-362971 

Kweeknummer VM15 

Kanaries Geel intensief, Geel schimmel, 

Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel. 

WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 06-51468225 

Kweeknummer 1MGV 

Kanaries Geel intensief + schimmel, 

Raza Espagnôl. 

Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 0512-360240 

Kweeknummer 9PAB 

Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur, 

grijs en isabel. 

W Bakker, de Zwaluw 12 

9231KG Surhuisterveen 0512-362812 

Kweeknummer AX03 

Pruimekoppen, Turquoisines opaline, 

Splendid wildkleur 

M Posthumus, De Treaskes 3A 

9283VE Surhuizum 0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Wildkleur roodbuik Turquoisines, Pastel 

roodbuik Turquoisines, Wildkleur Splendid, 

Witborst blauwe Splendid 

GT Bosma, Verlaatsdam 20 

9231MG Surhuisterveen 06-25040148 

Kweeknummer PUS7 

Bourkes wildkleur,opaline,rubino en lutino 

R Kempenaar, Foarwei 53 

9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124 

Kweeknummer N115 

Grijze Roodstaarten, Halsbanden, Pruim 

koppen, Conclurry’s, Putters, Groenlingen, 

Elzen en Barmsijzen, Gordelgrasvinken, 

Cubavinken,Japansemeeuwen,Gouldamadines, 

Driekleurpapagaaiamadines,Zilverbekjes, 

Mozambiquesijzen, Bichenows, Binzen 

astrildes,Fife Fancys.  

B. Rekker, Pastorijehof 11 

9294KB Oudwoude 06-29156265 

Kweeknummer 4RDR 

Swift parkieten wildkleur, Turquoisines wildkl  

en div.mutaties, Bourkes wildkleur en diverse 

mutaties. 

R. Veenstra, Kievitstraat 45 

9291HN Kollum 06=20263432 

Kweeknummer 9KHN 

Email rene@aga-roseicollis.com 

Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten. 

Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten, 

Fallow en splitten, Kuiven. 

Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel. 
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Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie. 
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02-09-2015 Kennismaking met de familie Y ter Veld 

Dit keer had ik iemand gevraagd, voor de kennismaking 

met, op de vogelmarkt en deze man was blij verrast, dat 

ik hem vroeg, om dit keer zijn medewerking hieraan te 

verlenen.Hoewel er ook direct een reactie kwam, van een 

medelid, met als jij daar heen gaat voor de kennismaking 

met, hoef ik dit keer geen clubblad. Misschien was het het 

ook wel jaloezie, omdat ik dat lid, al eerder heb laten 

deelnemen aan de kennismaking met. We hadden een 

afspraak gemaakt, voor donderdagavond 2 september. Voor deze afspraak, moest ik wel 

Friesland verlaten en over de grens gaan, naar het Groninger land, dus de tom tom ingesteld, 

want anders kon ik het niet vinden. De tom tom kon de Wilp wel vinden en ook wel WF de 

Boerstraat, maar huisnummer 13 niet, dat moest ik zelf doen, gelukkig was het nog licht, toen 

ik daar bij de straat aankwam en de meesten hadden ook een zichtbaar huisnummer.           

Toen ik bij nummer 13 aanbelde, deed een hele vriendelijke jongedame, de deur voor mij 

open en verwelkomde mij, met de mededeling kom maar binnen, dus ik was bij het juiste 

adres, waar Yorick en Jacorien wonen. 

 

Nadat we nader kennis hadden gemaakt, zijn wij naar buiten gegaan, om eerst maar wat foto’s 

te maken, voordat het donker werd. Als ik de volière en hokken, heb bekeken en op foto heb 

gezet en ook nog, een poosje over de vogels te hebben gepraat, gaan we weer naar binnen 

waar de koffie inmiddels klaar is, om genuttigd te worden. Nu begint het echte vraagwerk van 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.heroisme.nl/wp-content/uploads/2014/01/Foto650-AIEDRGR6.jpg&imgrefurl=http://www.heroisme.nl/?tag=nieuwjaarsloop-de-wilp&h=645&w=975&tbnid=F2H4T2tD4MhlpM:&docid=wvR1GO0vqlzxnM&ei=HAAEVor-B4XkaMC4pIgL&tbm=isch&ved=0CDMQMygTMBNqFQoTCIr8tNXoj8gCFQUyGgodQBwJsQ
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deze avond, Yorick is geboren als Stellingwerver in Oosterwolde, helaas was daar niet de 

juiste lagere school, die stond in Haulerwijk, waar hij een half jaar les heeft gehad. Toen zijn 

ze verhuist naar Zutphen, waar hij de lagere school heeft doorlopen. Toen kwam het 

voortgezet onderwijs, dat heb ik een half jaar in Zwolle gehad. Daarna zijn we weer verhuisd 

naar Haulerwijk, dus moesten de lessen gevolgd worden in Drachten, toen dat klaar was, ben 

ik naar de MBO dierenverzorging, van het AOC in Groningen gegaan. Helaas heb ik tot nu 

toe daar nog niks mee gedaan. Daarna ben ik gaan werken bij Cenox waar mijn moeder ook 

werkte, daar heb ik mij opgewerkt tot chef, dat heeft 7 1/2 jaar geduurd en door de 

reorganisatie, ben ik nu helaas werkzoekende. Ook mijn vrouw Jacorien, waar ik volgende 

week 5 jaar mee ben getrouwd, ( dus voor dat feest ben ik een week te vroeg ), is 

werkzoekende, die werkte in de keuken bij Bertilla in Drachten, maar in feite door vriendjes 

politiek, is zij zo op straat gezet en is haar contract niet verlengd. Dus op dit moment zijn we 

allebei druk aan het solliciteren, maar er is weinig werk te vinden, maar we geven de moed 

niet op.  

Hoe is jou vogelhobby ontstaan Yorick. Toen ik voorheen nog thuis woonde, hadden mijn 

ouders een kippenmesterij en ik had zelf allemaal konijnen, dus ik ben opgegroeid met dieren. 

Toen zijn wij getrouwd en kwamen hier wonen.Ik wilde de konijnen niet mee hebben, maar 

heb hier een vogelhok met volière gebouwd. Toen heb ik van mijn broer, wat grasparkieten 

gekregen en van mijn maat, Jan Andringa, zebravinken en van de buurman kreeg ik nog wat 

kanaries. Daarna ben ik 3 jaar geleden lid geworden van de Woudzangers en zijn de 

grasparkieten en de kanaries van de hand gedaan en nu zijn er alleen nog maar tropische 

vogels. Daar heb ik nu verschillende soorten van, zoals Gouldamadines, Binzenastrildas, 

Bichenows, Cubavinken, Diamantvinken, Diamantduiven, Mozambieksijzen, Zwartkopsijzen, 

Driekleurpapagaaiamadines, Japanse Meeuwen, Loodbekjes, Zebrvinken en Japanse en 

Chinese kwartels. Het voer wat ik mijn vogels verstrek, is tropenvoer van Kasper Fauna 

vermengd met wat kanariezaad, ook het eivoer is van Kasper Fauna, vermengd met 

knoflookpoeder en buffalowormen. Tevens krijgen ze geregeld trosgierst, ook geef ik wel wat 

groenvoer en fruit. Het schoonmaken van de kooien, doe ik geregeld, daarvoor heb ik op de 

bodem oude kranten, niet om de vogels die te laten lezen, maar omdat het makkelijk is, om 

die te verwisselen. In de binnenhokken heb ik grind op de bodem, wat ik dan door een zeef 

haal, om weer schoon te krijgen, zodat ik de rest weer kan gebruiken. In de volière daar doe ik 

niks aan, alleen in het voor en najaar maak ik dat schoon, want anders verstoor je de rust in de 

volière, ook hebben er vogels, hun nest in de struiken en die moet je ook met rust laten, anders 

heb je maar weinig succes.  

Het broedseizoen begint  met een grote schoonmaak en dan is het meestal begin april, als het 

weer wat beter word en de dagen wat langer zijn, meestal stop ik dan laatst september of 

begin oktober. De tentoonstelling daar doe ik ook elk jaar aan mee, nu alleen nog bij de 

Woudzangers, maar als ik er wat meer kijk op heb en betere vogels krijg, ga ik wel naar 

meerdere tentoonstellingen. Maar daar moet ik eerst nog veel van leren en daar ben ik volop 

mee bezig, je leert uiteindelijk veel meer van slechte vogels, dan van vogels die 91 of 92 

punten behalen, want dan staan, er alleen maar positieve dingen op het keurbriefje en van 

vogels met 86, 87 en 88 punten, staan er vel meer dingen op waar je wat van kan leren. Ook 
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de filmavonden, probeer ik wel steeds bij te wonen, of er moet wat anders zijn, dan lukt het 

niet, maar anders ben ik wel aanwezig, daar leer je ook een boel van, net als op de 

vogelmarkt, waar ik ook niet elke keer aanwezig ben, die probeer ik in de toekomst ook vaker 

te bezoeken, want daar leg je ook veel contacten, met medekwekers van onze mooie 

vogelhobby. 

 

Over de vereniging heb ik niets meer dan lof over, dat is allemaal correct en de mensen daar 

zijn allemaal vriendelijk en behulpzaam, alleen de secretaris van de Woudzangers, vind ik 

maar wat een vreemde vogel, gelukkig ken ik hem heel goed, dus dat levert verder geen 

problemen op. Het clubblad vind ik ook wel interressant, boordevol nieuwtjes en van allerlei 

verhalen voorzien. Heb je verder nog hobby’s Yorick, jawel, nu ik werkloos ben, wat ik van 

mijn vrouw niet mag zeggen, ik moet het werkzoekende noemen, ben ik weer met mijn model 

bouw begonnen, wat de laatste 5 jaar alleen maar op zolder heeft gelegen, daar kan ik mij 

uren met gaan vermaken. Dat is voor mij als redacteur niets, dat priegelwerk, maar voor jou 

zal het wel een tijdverdrijf zijn, wat ik daarvan zie is het wel mooi, als je daar geduld voor 

hebt. Verder mag ik ook graag knutselen in de garage, om van alles te maken voor de vogels, 

zoals broedblokjes en dergelijke, want ik krijg materiaal genoeg, om van alles wat te maken. 

Nu Yorick ik ben door de vragen heen, zo’n avond vliegt dan ook weer snel voorbij, vooral 

als het gezellig en leerzaam is, ik wil jullie bedanken voor de gastvrijheid, de hapjes en 

drankjes lieten mij wel smaken, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan en de tijd 

is gekomen om te gaan. Ik wens jullie veel succes, met het werk zoeken en heel graag tot een 

volgende keer.  

De Redactie AT Vissia   
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Open dag HZPC R&D Metslawier 

HZPC Holland BV 

HZPC Holland BV is een bedrijf dat wereldwijd pootgoed van aardappelrassen levert. 

De afdeling R&D houdt zich bezig met ontwikkeling van en onderzoek naar nieuwe 

rassen. Wat gebeurt er achter de schermen bij HZPC? Graag laten wij u zien en proeven hoe 

wij onze wetenschap via de aardappel naar 8% van de wereldbevolking brengen!  

Met meer dan 10 vestigingen in Europa en daarbuiten, is HZPC wereldwijd leverancier van 

pootgoed in verschillende sectoren zoals Retail en Frites. Samen met ruim 250 medewerkers, 

900 telers en 40 kwekers, wil HZPC het aanbod van nieuwe, specifieke rassen blijven 

verbeteren. De afdeling R&D in Metslawier speelt in op de uitdagingen en problemen die 

hierbij een rol spelen zoals opbrengst per hectare, smaak, ziekten, waterschaarste, verzilting 

van grote teeltgebieden en extreme droogte. De afdeling R&D is de afgelopen jaren versterkt 

om deze missie te kunnen vervullen. Op een prachtige locatie in het noorden van Nederland is 

een modern en duurzaam kassencomplex gebouwd en recent een nieuw laboratorium. Naast 

activiteiten binnen onderzoek en veredeling, worden er miniknollen geproduceerd als 

hoogwaardig startmateriaal voor onze telers. Daarnaast wordt de aanwezige kennis gebruikt 

bij het uitvoeren van ziektetoetsen, het meten van intrinsieke kwaliteiten, zoals geur en 

textuur en het toepassen van DNA-technieken. 

U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen in deze interessante wereld achter de 

aardappel! 

Open dag HZPC R&D Metslawier 

 Naam organisatie HZPC Holland BV 

 Soort activiteit open dag 

 Doelgroep kinderen t/m 7 jaar, kinderen 8 - 14 jaar, studenten, jongeren, familie, 

volwassenen 

 Openingstijden zaterdag 3 oktober: 10:00-16:00 uur 

 Adres Roptawei 4 Metslawier Nederland 

 Website website HZPC Holland BV 

 

 

 

http://www.hzpc.com/
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Nawoord 

Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 92. Ik hoop dat u er wat leesplezier  aan 

hebt beleefd en dat er ook activiteiten bij zijn, waar u wat aan hebt of meedoet. Ook 

verwacht ik dit jaar, weer vele vogels op onze 56
e
 onderlinge tentoonstelling, aan het 

bestuur zal het niet liggen om hier weer een geslaagd evenement van te maken. Tevens 

verwacht ik veel leden te mogen begroeten, op onze feestavond, die door 

omstandigheden, dit jaar een week later is, namelijk op 21 november. Dan wil ik S 

Brouwer bedanken voor het voorwoord, helaas mis ik dit keer wel een mop van jou 

Sipke.                                                                                                                                        

BE vd Akker ook bedankt, voor jou medewerking aan clubblad 92. Het op de 

Woudzangers site zetten, zal je ook wel steeds vlotter afgaan, denk ik.                          

J Andringa eindelijk, had jij ook werk voor het clubblad als secretaris, verwacht wel 

dat je het met plezier hebt gedaan, in ieder geval bedankt en tot het volgende clubblad, 

want dan moet je weer achter de PC. Ook de Vogelaar bedankt voor jou verhaal, 

jammer dat je er mee stopt, ten eerste om de mooie verhalen en ten tweede, nu zullen 

we er nooit achter komen, wie je was en bent.                                                                                                                                          

Fam H Pel ook bedankt, voor de Pellerubriek en de uitnodiging, voor de open dag van 

je werk, laten er maar veel Woudzangers gebruik van maken. Ook hoop ik voor jullie, 

dat het weer druk word op de knutselmiddag 13 november.                                                                 

W Weening jij ook maar weer bedankt, voor de vogelweetjes en de mop, daar blijf je 

de Woudzangers maar weer mee aan het lachen te krijgen en je leert er ook nog van.                   

T Alma ook bedankt voor jou bijdrage, aan dit clubblad, nu maar hopen dat er veel 

leden naar de feestavond komen. Ik heb wel vernomen, dat je een jaar lang een cursus 

hebt gevolgd als bingomaster, dus dat moet helemaal goed komen.                                                                      

L de Boer ook bedankt voor jou stukje, nu maar afwachten of er ook succes mee te 

behalen is, het staat in ieder geval in het clubblad.                                                                                     

DP Westra jij ook bedankt voor jou verhaal, jammer dat je het wat rustiger aan wilt 

doen, want er zullen toch leden zijn die jou verhaal gaan missen, hoewel ik er wel 

begrip voor heb, dat je niet alles kunt meemaken, succes verder met je andere hobby. 

R vd Veen jij ook bedankt voor jou verhaal. Ik ben blij dat je mij weer helpt, met de 

lootjes te verkopen, misschien wil je vriendin ook wel meehelpen, of laat je die liever 

thuis.                                                                                                                                

Fam Y ter Veld jullie ook bedankt voor de medewerking, nu maar hopen, dat het 

verhaal een beetje naar waarheid klopt, het was wel gezellig bij jullie. Ik heb er wel 

van genoten, als ik de foto bekijk, staan er 2 gelukkige mensen, die inmiddels alweer 5 

jaar getrouwd zijn, ik reken de volgende keer nog wel op een borrel.                                                                                  

Ook de nieuwe leden van harte welkom bij de Woudzangers, hopende op een snelle 

ontmoeting. Als laatste, wil ik een oproep aan de leden doen, schrijf massaal in op 

onze 56
e
 onderlinge tentoonstelling, zodat de zaal van de Klok, in week 46 weer 

propvol zit met mooie vogels, van diverse pluimage. Verder alvast prettige kerstdagen. 

AT Vissia.   
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