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Voorwoord
We zitten al weer een paar maanden in 2020 en zitten weer voor een nieuw broed seizoen.
De vroege kwekers hebben de eerste jongen al in het nest liggen of op stok zitten en zijn met
ronde twee bezig. Maar de latere kwekers moeten nog beginnen, of hebben net de eerste
eieren, een ding is zeker, de mooiste tijd van de vogel hobby is aangebroken. Nou nog wat
mooi weer er bij dan is het helemaal klaar want regen en harde wind hebben we genoeg
gehad. En laten we hopen op een goed kweek seizoen. Nog even terug naar de Nederlandse
kampioenschappen. Aan deze show hebben 6 leden van de Woudzangers meegedaan n.l
A.T.Vissia, H.Pel, W.K.v.d.Veen, B.E.v.d.Akker, W.Weening en R.v.d. Veen [uitslag elders
clubblad] zij hebben er met hun vogels voor gezorgd dat onze vereniging de Woudzangers
daar Nederlands kampioen is geworden. En jullie van harte met dit grote succes. Twee en
twintig januari hebben we onze ledenvergadering gehad, de opkomst was matig.
Op deze vergadering werd er stilgestaan vaan het overlijden van J. Lettinga 67 jaar en Max
Oppedijk 80 jaar. Max heeft jaren de advertenties voor de catalogus en het clubblad gemaakt
en deed de telling van de keurbriefjes tijdens de tentoonstelling, hij was nauw betrokken bij
het vereniging leven, dat zij rusten in vrede.
Hierna werden de notulen voorgelezen door de secretaris, waarna de penningmeester zijn
financieel verslag deed. Beide verslagen werden goedgekeurd.
Waarna de bestuursverkiezing. B.E. van den Akker werd weer voor 3 jaar als penningmeester
herkozen. Verder is er besloten om op de district vergadering in maart te stemmen op
J. Andringa. Deze heeft zich kandidaat gesteld omdat S Brouwer het na 15 jaar het welletjes
vond en heeft bedankt voor het district bestuur. Arend werd een tegoed bon aangeboden, hij
heeft de markt 20 jaar in goede banen geleid, waar voor onze hartelijke dank.
Om dat de markt de laatste jaar niet veel meer is proberen we hem nog om hem open te
houden. Op 25 januari hebben we markt gehad, hier kwamen drie personen met vogels en een
handje vol bezoekers. Als het zo door gaat zetten we er punt achter. Wij proberen het in april
nog een keer is het dan ook niks dan komt er een eind aan de vogelmarkt, de buiten markt
gaat gewoon door, maar let wel op als er een ophokplicht is voor pluimvee is de buiten markt
gesloten. Woensdag 5 februari hadden we onze eerste contactavond hier waren 22 leden
aanwezig. Deze avond werd verzorgt door Henk Lomulder die een lezing gaf van ei tot
tentoonstelling waar in de gouldamadine centraal stond, het was een gezellige avond. Er is
een fruitmand bezorgd bij Teake Miedema, beterschap. Nieuwe leden welkom bij de
Woudzangers en graag tot ziens op de ene of andere contactavond of op de vergadering.
Verder wens ik een ieder een goed kweek seizoen toe.
Vr. sport groeten
S. Brouwer

Kennismaking met de fam. M Posthumus
Toen ik Minne belde, met de vraag of hij wou mee werken aan
de kennismaking met, was hij zeer snel bereid om positief te
antwoorden, alleen kon het op dat moment nog niet, want ze
gingen eerst nog 10 dagen op vakantie, naar drogere en
warmere streken, want ze hadden een vakantie gepland op de
Canarische Eilanden. Daarom kon het pas op 5 maart, dus reed
ik op die avond weer met echt Hollands weer, naar het It Oerset 6 in Augustinusga, waar de
familie Posthumus woont, in een zeer groot huis met een grote tuin gelegen aan de vaart waar
je mooi kan vissen en ook wel stropen, met uitzicht over de landerijen.
Toen ik daar
aankwam heeft
Minne mij
binnengelaten
en zijn we in
huis gegaan,
daarna vroeg
hij mij of ik de
vogels nog
wilde zien. ik
zei het is nu
donker, dan doe
ik de lichten
wel even aan,
dat is geen
probleem, oké
dan gaan we dat
doen, dan kom
je buiten en zie
daar 10
prachtige
volières staan,
van 2.10 meter
lang en een 1
meter breed,
Daarna lopen
we naar binnen en is het net of je in een kantoor komt, brandschoon en zeer ruim met 10
binnenhokken en enkele kooien, dat is bij mij anders, ik heb het hok vol spinnenwebben en
stof en ook nog vogelzaad op de grond.
Nadat we daar wat hebben gekletst, gaan we weer naar binnen en gaan bij de hoge tafel zitten,
waar zijn vrouw Gerrie de koffie klaar heeft. Minne is geboren in Surhuizum, waar hij ook
naar de kleuterschool is geweest, daarna de lagere school en later de Land en Tuinbouw

school in Buitenpost, waar hij voor Hovenier leerde, daarna nog naar het KMAO in
Buitenpost, toen dat allemaal volbracht was, ben ik gaan werken bij de Haan in
Surhuisterveen als tuinman. Dat heeft een paar jaar geduurd, toen ben ik gaan werken in
Andijk in de leliebollen, dat heb ik anderhalf jaar gedaan, toen ben ik naar de Leyen in
Drogeham gegaan, waar de toenmalige eigenaar Fedde, zijn vrouw ziek was gaan werken,
daar ben ik ook een jaar geweest. Ik wou wel langer blijven daar, maar dat was te duur, toen
ben ik gaan werken bij Storteboom in Kornhorn, daar ben ik 15 jaar geweest en nu ben ik
alweer 15 jaar bij Frisia in Haulerwijk, als keurmeester van de slachtkippen.
Minne is getrouwd met Gerrie die afkomstig is uit Drogeham, waar ze vroeger als puber wel
op de kinderen van Ale en Gre Helder paste. Dat was in die tijd zo, als je een jaar of 15, 16
was. Later werkte
ze bij Fokkinga in
de kledingwinkel.
Nu viert ze
binnenkort en dat
is geen grap op 1
april haar 20 jarig
jubileum als
zelfstandige in een
kledingzaak in
Buitenpost, die ze
inmiddels met een
van de 2 dochters
die ze hebben
runt, dat gaat
zeker goed want
ze hebben wel 6
personeelsleden
aan het werk
Ook heeft een
dochter het oude
huis van Minne en
Gerrie gekocht in
Surhuizum, waar
ze eerst hebben
gewoond, voordat
ze naar Augustinusga gingen verhuisden. Zij heeft daar ook nog een poosje vogels gehad
samen, met haar vriend, maar dat heeft niet lang geduurd, nu hebben ze nog wat sierduiven.
Minne hoe is jou vogelhobby ontstaan, dat kwam omdat mijn vader thuis grasparkieten en
valkparkieten had, maar daar was de hoofdmoot konijnen, toen had ik thuis roodruggen en
gele valkparkieten, toen ik getrouwd ben heb ik eerst nog kanaries gehad, voordat ik weer
overging op parkieten, ik had toen turquoisine parkieten, gele roodbuik en wildkleur

roodbuiken, waar ik ook wel tentoonstellingen mee deed. Ze zijn zelfs wel kampioen geweest.
Nu heb ik alleen nog maar splendid parkieten, wildkleur en blauwe witborsten, te samen 10
koppels. Ook heb ik nog een koppel nachtegalen, die heb ik voor de zang, want kweken lukt
mij nog niet met de nachtegalen, ik probeer het elk jaar wel, maar tot nu toe is het mij niet
gelukt. Het voer wat ik mijn vogels verstrek is van Cona Corn en het eivoer komt van Vogro,
wat ik koop bij de Gooi Sikkema van de Leyen in Drogeham, aangevuld met piksteen blokjes
en mineralen, verder krijgen ze nog wel eens een
stukje appel en wat vogelmuur, of distel en
weegbree.
De nachtegalen krijgen pellets met insectenpaté,
meelwormen met Aves insecten strooipoeder.
Het verzorgen van de vogels doe ik avonds en Gerrie
laat ze morgens los, want ik ben morgens heel vroeg,
om half 5 weg ga ik al naar het werk, dan is het
makkelijk dat de vrouw wat later begint, maar die is
dus avonds ook pas om 6 uur vrij, dus ik kook
meestal ook altijd, want ik ben dan middags ook altijd
weer vroeg thuis.
Het schoonmaken doe ik om de week, dan haal ik al
het schelpenzand eruit en stofzuig de resten er ook
uit, dan komt er weer nieuw schelpenzand in en de
vloer voor de nachthokken veeg ik dagelijks schoon.
Het kweken begint bij mij niet zo vroeg, meestal
laatst maart, de oudere koppels laat ik 2 ronden doen,
maar de jonge koppels laat ik maar 1 ronde doen, dat
is mij wel voldoende, alleen de laatste jaren gaat het
niet zo goed, een hoop onbevruchte eieren, maar we proberen het dit jaar weer opnieuw, want
de aanhouder wint daar ga ik maar vanuit.
De
vergaderingen en filmavonden bezoek ik ook niet, ik wil wel maar het werk gaat voor, daar
moet ik de kost mee
verdienen en aangezien,
ik altijd heel vroeg moet
opstaan, worden die
avonden mij te laat, net
zoals de vogelmarkt
daar kom ik ook nooit in
Harkema, ik ga nog wel
eens naar Assen, maar
ook niet altijd.
De tentoonstelling wil ik
wel meedoen, als de
vogels niet meer in de

rui zitten, meestal zitten ze in die periode nog in de rui, dat komt omdat ik laat ben met
kweken, maar als ze goed zijn doe ik wel mee, ben zelfs nog wel kampioen in Harkema
geweest, met mijn vogels, als bezoeker kom ik wel ieder jaar langs, want we hebben nog een
mooie tentoonstelling. Over de vereniging ben ik
zeer tevreden en het clubblad lees ik ook, wel alleen
is het jammer dat het groene boekje niet meer
verschijnt, dat vond ik mooier om het daaruit te
lezen, maar ik begrijp dat het digitaal goedkoper is
en in die wereld leven we nu.
Heb je nog meerdere hobby’s Minne, jawel, ik mag
graag in de tuin bezig zijn en ook ga ik geregeld te vissen, op snoek en snoekbaars. Dat vind
ik ook heel erg ontspannend, maar mijn grootste hobby buiten de vogels om is fietsen, ik zit
ook bij een fietsploegje in Surhuisterveen, daar doen we met een ploegje heel veel tochten,
dus ik maak op de fiets ook vele kilometers. Verder heb ik weinig te vragen Minne, het was
voor mij weer een leerzame avond, bedankt voor de gastvrijheid en het genotene, als ik op een
zaterdagmorgen weer in Buitenpost ben Gerrie, kom ik vast even in de winkel om een bakje
koffie, nogmaals bedankt en succes verder met de kleinkinderen, waar jullie 1 dag in de week
oppas voor zijn en Minne misschien komt het eierzoeken weer terug, ga dus maar door met de
pakesizzers om te oefenen alvast.

AT Vissia

Agenda 2020
06-10-2020

TT vergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

13-10-2020

Inleveren TT formulier aanvang 19.00 uur Café de Klok Harkema

09-11 t/m 14-11-2020

Onderlinge TT

Zaal de Klok Harkema

21-11-2020

aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Feestavond

Vogelmarkten 2020
Als het coronavirus het toelaat, houden wij op 25 april nog een vogelmarkt, in zaal de Klok
aanvang 8.00 uur, maar als de opkomst net zo slecht is als in januari, overweegt het bestuur
om na de vakantie te stoppen met de vogelmarkt, dus leden kom deze morgen naar de Klok
om de vogelmarkt te redden, want anders is het voorbij en wat eenmaal weg is, komt meestal
niet terug.

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 juni, dan verschijnt het volgende clubblad met uw
nieuws laatst juni 2020.
De Redactie

Nieuwe Leden
AH van de Veen, De Koarte Bun 16, Ee. Tel. 06-22511766
Aldert Hiemstra, Sikke Boukesstrjitte 12, De Westereen, tel 0511-443865

Grollen
Heb je na de feestdagen geen zicht op je ballen.
Dan is het hoog tijd om af te vallen.
Van ochtend een half uur op de loopband gestaan.
Ging goed: Morgen zet ik hem aan!
Grappig dat zwarte piet een probleem is
Maar voor Black friday staan ze vooraan in de rij.
Ik hoorde net op het journaal een priester zeggen dat als je de notre dame als gewoon mens
binnen ging dat je als pelgrim weer naar buiten kwam. Nu datzelfde heb ik als ik uit de kroeg
kom, ik ga als Petrus naar binnen en kom er als Lazerus weer uit.

Kweeklijst 2020
S Brouwer, Verlaatsdam 27
9231ME Surhuisterveen 0512-362771
Kweeknummer NC84
AT Vissia, Herestraat 17
9851AA Burum 06-25184345
Kweeknummer 0JZG
I Sevinga, Wibrandstraat 14
9873RD Gerkesklooster 0512-351696
Kweeknummer BZ38
J Andringa, Jonkersvaart 47
9366TA Jonkersvaart 06-29500655
Kweeknummer 4KRH
C Wiersma, Dwerssingel 2
9281RN Harkema 0512-362971
Kweeknummer VM15
WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema 06-51468225
Kweeknummer 1MGV
Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema 0512-360240
Kweeknummer 9PAB
K Bosma, Nije Buorren 31
9221TK Rottevalle 0512-341964
Kweeknummer JV99
M Posthumus, It Oerset 6
9284SM Augustinusga 0512-352071
Kweeknummer 4PTL
A.Vlieger, Heidewei 70
9299HZ Zwagerbosch 06-12755529
Kweeknummer 5RGL Ps 84407
B. Rekker, Pastorijehof 11
9294KB Oudwoude 06-29156265
Kweeknummer 4RDR
R. Veenstra, Kievitstraat 45
9291HN Kollum 06-20263432
Kweeknummer 9KHN
Email rene@aga-roseicollis.com

Swiften, Pennant Wildkleur, Red Vented Blue
Bonnet, Koningsparkiet, Pruimkopparkieten,
Redcap, Halsbanden albino.
Catharinas in diverse mutaties, Pruimkoppen,
Roodstuit wildkleur, Pennant Rosellas
wildkleur en blauw.Bergparkieten,
Barrabanden, Stanley Rosella’s
Agapornissen Roseicollis, Fischeri,
Austr. Konings, Inca Kakatoes,
Edel papagaaien, Rose kakatoes.
Timor zebravinken, Zebravinken witbont,
isabel, oranjeborst bruin en bruin, Diamant
duiven, Blauwe grondduiven, Barmsijzen,
Raza Espanòl.
Kanaries Geel intensief, Geel schimmel,
Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel.
Roodbrons, Putters, Barmsijzen.
Raza Espagnôl, Sijzen, Barmsijzen in diverse
mutaties.
Raza Espanôl.

Turquoisine wildkleur

Splendid wildkleur,Splendid blauwe
witborsten.
Halsbandparkieten Witkopwitstaarten
( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in
Opaline.
Bourkes wildkleur,opaline,lutino en opaline
lutino. Kanaries roodwit mozaiek en reccesief
wit.
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

Hoogste resultaat voor de Woudzangers op de Nederlandse
kampioenschappen Zwolle 2020!
Onze vereniging is
op de Nederlandse
Kampioenschappen
Afdelingskampioen
geworden.
Onze vereniging
heeft met 6
inzenders het
hoogste gemiddelde
aantal punten
gehaald van alle
afdelingen van
Nederland.
Uitslag:
1e 92,132 pnt 38 vogels 6 inzenders Drogeham eo

Ook individueel landelijk stonden W. Weening en AT Vissia bij de eerste 10.
Uitslag:
2e 93.000
pnt
8 vogels,
W Weening
4e 92,818
pnt
11 vogels,
AT Vissia

Uitslagen van onze inzenders Nederlandse Kampioenschappen
Zwolle:
W Weening: Kleurkanarie lipochroom wit stel 189 pnt Algemeen Kampioen Kleurkanarie
lipochroom wit 95 pnt Kampioen Kleurkanarie lipochroom wit stam 374 pnt Brons
AT Vissia: Roodstuitparkiet groen man stam 383 pnt Algemeen Kampioen Roodstuitparkiet
groen man 94 pnt Kampioen Roodstuitparkiet groen man stel 184 pnt Brons
H Pel: Valkparkiet wildkleur man 95 pnt Kampioen Goudvoorhoofdparkiet wildkleur stel 184
pnt Zilver Goudvoorhoofdparkiet wildkleur 93 pnt Zilver
W K van der Veen Raza Español lipochroom schimmel 94 pnt Kampioen
R van der Veen Raza Español lipochroom schimmel 93 pnt Zilver Raza Español lipochroom
intensief 92 pnt Brons

Alle deelnemers gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Uitslagen Friese kampioenschappen te Leeuwarden 26-27 en 28
december 2019
Tijdens de Friese kampioenschappen te Leeuwarden hebben onze leden prima resultaten
behaald.
De uitslagen waren:
C Wiersma:
Kl. Kan. Geel intensief stel 184 pnt Kamp
Kl. Kan. Geel schimmel 91 pnt Kamp
Kl. Kan. Geelivoor schimmel stam 364 pnt Kamp
Kl. Kan. Zwartrood intensief stel 181 pnt Kamp
Kl. Kan. Zwartrood intensief 92 pnt Kamp
Kl. Kan. Zwartrood schimmel 93 pnt Kamp
Kl. Kan. Zwartrood schimmel 92 pnt Zilver
K de Meer:
Kl. Kan. Zwartjaspisrood mozaïk T2 94 pnt Kamp en Best of the Show
Kl. Kan. Zwartjaspisrood mozaïk T2 91 pnt Kamp
Kl. Kan. Bruinkobaltrood mozaïk T2 91 pnt Kamp

WK v.d. Veen
Post. Kan. Raza Español Lipochroom intensief 91 pnt Zilver
Sijs wildkleur 92 pnt Kamp
Sijs wildkleur 91 pnt Zilver
R v.d. Veen
Post. Kan. Raza Español Lipochroom intensief 93 pnt Kamp
J Andringa:
Timor Zebravink Wildkleur 92 pnt Kamp
Kleine Barmsijs Wildkleur 92 pnt Zilver
Kleine Barmsijs Bruin 91 pnt Brons
Diamatduif Wildkleur 91 pnt Kamp
Blauw Grondduifje 91 pnt Kamp
H Pel:
Valkparkiet wildkleur 91 pnt Kamp
Valkparkiet opaline 92 pnt Kamp
Valkparkiet EF dominant gezoomd witmasker 91 pnt Kamp
Goudvoorhoofdparkiet stel 183 pnt Kamp
AT Vissia:
Roodstuit Wildkleur pop 95 pnt Kamp en Best of the Show
Roodstuit Wildkleur 93 pnt Kamp
Roodstuit Wildkleur 92 pnt Zilver
Roodstuit Wildkleur 91 pnt Brons
Roodstuit Wildkleur stel 187 pnt Kamp
Roodstuit Wildkleur stam 372 pnt Kamp
Catharinaparkiet turquoise 92 pnt Kamp
MJ Ophuis
Geelgestreepte Lori 94 pnt Kamp
Rode Lori 93 pnt Zilver
Lori van de Blauwe Bergen 92 pnt Brons
I Sevinga
Nieuw Guinea Edelpapagaai 91 pnt Kamp
Gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Ledenvergadering

22 januari 2020 aanvang 20:20

Aanwezig 15 personen incl. het gehele bestuur. 4 personen met kennisgeving afwezig

1. Opening:
Sipke heet een ieder welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen/ingekomen stukken:
- Op 67 jarige leeftijd is overleden J. Lettinga en op 80 jarige leeftijd M. Oppedijk.
Hierom een moment van stilte…..
- Auke Bloemhof en Sipke Brouwer gaan uit het het districtsbestuur. Jan is gevraagd
om de functie van Sipke over te nemen. Is iedereen daar voor?JA
3. Notulen en jaarverslag secretaris:
Jan leest deze voor: er zijn geen op en of aanmerkingen.
4. Jaarverslag penningmeester:
Deze is uitgedeeld en voorgelezen door de penningmeester. Benny geeft antwoord
op vragen hier over.
5. Benoeming kascommissielid:
Harke is aftredend en Johannes van Hijum neemt zijn plek in.
6. Bestuursverkiezing: aftredend Benny van de Akker (herkiesbaar):
Er zijn geen tegenkandidaten. Benny is herkozen. Wel geeft hij aan dat dit zijn laatste
drie jaar in het bestuur zullen zijn en als er iemand is die deze functie over wil nemen
hij of zij zich kan melden en dan eventueel eerst een tijdje kan meelopen om te zien
hoe alles reilt en zeilt.
7. Pauze
8. Uitslag bestuursverkiezing
Deze is er niet, want er waren geen tegenkandidaten. Sipke neemt hiervoor in de
plek de tijd om Arend een waardebon te overhandigen voor de jaren dat hij
marktmeester is geweest.
9. Contactavonden / ledenvergaderingen:
Op 5 Februari en op 17 Maart zijn de contactavonden.
10. Terugblik tentoonstelling / feestavond:
Sipke leest de uitslagen voor van het district en het NK. Op het NK is onze vereniging
op de eerste plek geëindigd.
Sipke leest de terugblijk van de TT en de feestavond voor. Hier zijn geen op- en of
aanmerkingen op.
11. Rondvraag:
Sipke: Arend stopt als markmeester. Dit komt omdat de markt weinig meer inhoud.
We hebben aanstaande zaterdag nog een keer markt. Wanneer dit weer niks is
stoppen we helemaal met de markt. De buitenmarkt kan het hele jaar nog doorgaan
Kees: Is er een boycot op de districtshow in Ferwert dit jaar? Nee, dat is er niet. Een
ieder is vrij om hier aan mee te doen. Wel zijn er een aantal leden die hier geen
vogels zullen inzenden om eigen redenen.
Wiebe: Heerst er hier mensenpest? Als ik om me heen kijk zie ik het gehele bestuur,
7 leden en 3 steunleden. Dit is toch niet best. Hij geeft aan dat hij dit erg jammer vind.

Arend: Zijn er mensen die in de kwekerslijst van het clubblad willen staan en de
huidige willen aanpassen? Zo ja, dan kunnen ze dit aan Arend doorgeven.
Jan: Willen jullie op de feestavond weer Chinees of iets anders eten? Nee, we willen
graag weer Chinees want iedereen vindt dit lekker.
Jan: Wanneer komen overleden leden in de ‘Onze vogels’ te staan? Dit kan wel 3 tot
4 maanden duren.
Sipke: Ereleden zijn vrij van contributie.
Sipke sluit de vergadering om 22:00 en heet een ieder wel thuis

Pellerubriek
Vogelrelaties: monogamie, paren en herkenning
Blijven monogame vogels echt hun hele leven samen?
Dat verschilt per soort. Kleine vogels zijn elkaar vaak één broedseizoen trouw en zelfs dat kan
onderbroken worden door ontrouw of het nemen van meer partners.
Er zijn ook vogelsoorten die elkaar ieder broedseizoen weer opzoeken, zelfs als ze tijdens de
trek gescheiden zijn. Bij
lang levende soorten
kunnen mannetje en
vrouwtje zelfs een koppel
voor het leven vormen.
Een bekend voorbeeld is
de knobbelzwaan,
waarbij de dood van een
van beiden pas het einde
van een relatie betekent.
Andere soorten die
paartjes voor het leven
vormen zijn:










Grotere zwanen
Kraaiachtigen
Grote roofvogels
Veel papegaaiensoorten
Duiven
Ganzen
Albatrossen
Grutto’s
Scholeksters

Rouwen vogels als hun partner dood gaat?

Of vogels 'rouwen' om een overleden partner is moeilijk in te schatten. Sommige langlevende
soorten die hun hele leven samenblijven (zoals zwanen), lijken wel enige tijd van slag te zijn.
Vaak duurt het tot het volgende broedseizoen voor ze een nieuwe partner zoeken.
Het is echter niet aan te raden om de vogel te verplaatsen of een nieuwe partner te
introduceren. Vogels zijn, net als mensen, heel kieskeurig als het om hun partner gaat. Zij
willen die zelf uitkiezen en ze redden het prima een seizoen alleen.

Paren zonder penis, maar met cloaca
In het verre verleden hadden bijna alle mannelijke vogels een penis. Nu heeft nog maar drie
procent de beschikking over dit ‘orgaan’ (waaronder eenden, zwanen, ganzen en
struisvogels). Bij alle andere soorten komt het sperma uit de cloaca. Dit is een ruimte waarin
de afvoerkanalen voor urine, ontlasting en de afscheiding van de geslachtsorganen uitkomen.

Risico’s van een penis
Zeer weinig vogels hebben nog uitwendige geslachtsdelen, omdat deze voor vogels extra
risico’s met zich meebrengen: ze raken makkelijk beschadigd en leveren bij zwemmen of
vliegen ongewenste weerstand op.

Wankel standje
Het paren bij vogels lijkt stuntelig en duurt kort. Het mannetje houdt zich in evenwicht door
het vrouwtje in de nekveren te pakken en snel te flapperen. Het vrouwtje buigt haar staart
opzij en het mannetje klapt de zijne omlaag om de geslachtsopeningen met elkaar in contact te
brengen. Het is een wankel standje, vooral voor vogels met steltpoten.

Herkennen ouders en jongen elkaar later nog?
Een vogelleven begint met een korte periode waarin vogels leren wie hun ouders en
soortgenoten zijn. Dit wordt ‘inprenting’ genoemd. De jonge vogel krijgt een onuitwisbare
indruk van ouders, soortgenoten, leefomgeving, prooidieren, nestmateriaal, zang, enzovoort.
Hoe lang deze wederzijdse herkenning in stand blijft, is afhankelijk van de soort en de
levenswijze.

Kip als eenden-moeder
Jonge eendjes bijvoorbeeld, leren in de eerste 13 tot 16 uur van hun leven wie hun ouders zijn.
Beweging en geluid zijn hierbij belangrijk. Als ze gedurende deze periode een kip zien die
scharrelt en tokt, zien ze die als ouder. Ook de partnervoorkeur in het latere leven wordt zo
bepaald.

Jarenlang herkennen
Bij intelligente, sociaal levende vogels - zoals kraaien - is het waarschijnlijk dat ze elkaar en
soortgenoten jarenlang individueel herkennen. Ook monogame partners herkennen elkaar
jarenlang. Verliezen ze elkaar tijdens de trek uit het oog, dan weten ze elkaar in het voorjaar
toch weer te vinden. Voor korter levende vogels is niet zeker of ze elkaar herkennen.

Wanneer: woensdag 5 februari 2020
waar: café de Klok, Harkema
tijd: 20.00 u
Presentatie door Henk Lomulder.
De presentatie heette "van ei tot tentoonstelling" waarin de gouldamadine centraal stond.
Maar natuurlijk was er veel aandacht voor hele proces van onze hobby, met aandacht voor
ieder die in de zaal zat. De opkomst was deze avond behoorlijk beter dan de laatste keren. Dit
zou kunnen omdat het onderwerp meer mensen aanspreekt. Het was een leuke en leerzame
lezing van een echte gouldamadine kweker met een eigen visie.
Voor mensen die iets meer willen weten over een bepaald onderwerp, geef het alstublieft door
aan het bestuur. Dan kunnen wij uitzoeken of er een leuke, leerzame avond van te maken is.

Mop
Slimme Belg
Op een goede dag liep Gaston over de markt in Turnhout, toen hij plotseling z’n maat Camile
zag rijden in een zo goed als nieuwe jeep.
Hij herkende de jeep, die was van Lieve.
Camile stopte bij Gaston met een grote grijns op z’n gezicht. “Allee, Camile, hoe komt gij aan
die jeep?” “Die heeft Lieve aan mij gegeven”, antwoordde Gaston. “Aan u gegeven?? Ik weet
dat ze u gère ziet, maar een nieuwe jeep, da’s toch wel straf!!”
“Awel Gaston, laat me u vertellen hoe dat komt: we reden samen in de jeep ergens op een
zandweg in Nergenshuizen.
Plotsklaps zet Lieve de jeep in 4-wiel-aandrijving en sjeest de bossen in. Ze parkeerde de
jeep, stapte uit, deed al haar kleren uit en zei: “Camile,neemt wat ge wilt!”
“Dus nam ik de jeep” …..
“Camile, verdulleme, ge zijt ‘ne slimme vent!
Die kleren hadden u toch nooit gepast . !!!!”
Je ziet er zijn ook hele slimme Belgen.

Verstoten moedervogels echt jongen die
naar mens ruiken?
Vogeltjes die uit het nest zijn gevallen, moet je nooit oppakken. Want, zo gaat het verhaal,
dan worden ze verstoten door hun moeder. Wat klopt er van dit verhaal?
Het is o zo goedbedoeld. Maar o zo dom: jonge vogels die uit het nest zijn gevallen oppakken
en terug in hun nest plaatsen. Of, als je er niet bij kunt, onder de betreffende boom of struik
leggen, of op een tak zetten.
Want, zo wordt veel mensen al op jonge leeftijd aangeleerd: door met je eigen vlerken aan
jonge vogels te zitten, komt jouw vieze mensengeur op het jong. Als moeder dat ruikt, dan
verstoot ze het jong en zal het kleintje het loodje leggen. Dat wil je niet op je geweten hebben.
Goedbedoeld dus, maar dit
advies is wel op onzin
gebaseerd.
Vogels kunnen hun kroost
helemaal niet ruiken
De meeste vogels kunnen
uitstekend zien en horen.
Maar een paar uitzonderingen
daargelaten (zo is de bijna
blinde kiwi bij het zoeken
naar voedsel grotendeels afhankelijk van zijn neus), is het reukvermogen van vogels veel
minder ontwikkeld dan dat van ons.
Als je een jong oppakt en weer neerzet, zal moeder vogel dat daarom niet kunnen ruiken. Als
je met een jong vogeltje gaat slepen, is de kans wel groot dat zijn ouders het kuiken niet meer
kunnen vinden.
Vogeltjes liggen wel vaker op de grond
Mensengeur is het probleem dus niet. Maar dat neemt niet weg dat het wél verstandig is om
van jonge vliegbeesten af te blijven. Of, in de woorden van de Vogelbescherming: ‘Laat ze
vooral met rust.’ Want dat jonge vogels in het voorjaar op de grond terechtkomen, is heel
normaal.
Veel jongen kunnen nog niet meteen vliegen bij het verlaten van het nest, al doen ze nog zo
hun best. En dat is helemaal geen probleem. Meestal zijn de oudervogels nog wel in de buurt
op zoek naar voedsel en komen die pas tevoorschijn om hun jongen op de grond te voeren
wanneer jij uit het zicht bent. Alleen als je zeker weet dat het oudergevogelte niet terugkomt
bij het jong, of als het dier gewond is, raadt de Vogelbescherming aan het jong naar een
vogelasiel te brengen of de dierenambulance te bellen.
Vogeltjes redden en opvoeden is verboden

In tegenstelling tot het grootbrengen van een kanarietje is het houden en grootbrengen van
inheemse vogelsoorten (zonder vergunning) verboden.
bron:quest.nl

PELLERUBRIEK GRAPPIGE PLAATJES

Jaarverslag 2019
Volièrevereniging ‘De Woudzangers’
Wat een jaar was dit! Een jaar wat begon met de wereldshow in ons eigen kikkerlandje. Een show
waar een aantal van onze leden één of meerdere prijzen mochten behalen en er drie
wereldkampioenen in de club zijn. Wat een bekroning voor deze inzenders om een vogel van wereld
niveau te kweken!
Op 6 Februari hadden we onze eerste contactavond. Deze werd verzorgd door dhr. en mevr. Van
Dam met een prachtige film over hun reis door Australië. De tweede contactavond was op 20 Maart
en werd verzorgd door dhr. M. Slagter over het ontstaan van zijn vogelhobby en hoe zich dit bij hem
heeft ontwikkeld met de nodige up en downs.
We mochten Kees Wiersma bedanken voor zijn vele jaren inzet in het bestuur en Meint Ophuis
verwelkomen in het bestuur als materiaalbeheerder.
Na de mooie zomermaanden en het broedseizoen stond onze jaarlijkse tentoonstelling weer te
e
wachten. Dit jaar een jubileum tentoonstelling, het was namelijk onze 60 tentoonstelling . Er werden
504 vogels ingeschreven. Dit waren er 25 minder dan het voorgaande jaar.
Vogels van goede kwaliteit volgens de keurmeesters. Er waren dit jaar dan ook meer prijzen. Op de
vrijdagmiddag was de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd, waar de inzenders een mooie prijs stond te
wachten en waarna er een frietje en een frikadel werden gegeten.
De feestavond werd een week later gehouden op zaterdagavond. Na het
Chinees buffet waar 60 personen aan deel namen was het tijd voor de
huldiging van de jubilarissen. Daarna werd er een bingo gehouden met
mooie prijzen. Het was een gezellige avond en mooie afsluiting van de
tentoonstelling.
Er zijn afgelopen jaar bloemen of een presentje gegeven of gebracht bij:
- De prijswinnaars op de Wereldshow: H. Pel, A.T. Vissia, W.
Weening en J. Andringa
- Thea en Janke voor de inzet van de lotverkoop
- Tineke van De Klok voor de gastvrijheid en het beschikbaar stellen
van de zaal bij De Klok
- Fam Y. ter Veld wegens de geboorte van hun zoon.

Er is een fruitmand gebracht bij A. Bakker, S. Brouwer, H. Dijkstra, A.T. Vissia, S. Tabak, R. v/d
Veen, W. Alma, M. Oppedijk en A. de Kok wegens gezondheidsproblemen
De jubilarissen waren dit jaar: A.K. Bakker 40 jaar lid, E. Fokkema 25 jaar steunlid & K. van Dijk 25
jaar lid. Onze ereleden van dit jaar waren K. Wiersma en A. Bakker
Ook waren er droevige berichten dit jaar. Overleden: Joop Lettinga 67 en Max Oppedijk 80. Familie en
nabestaanden sterkte bij het verwerken van dit verlies .
Het bestuur kwam 3 keer bijeen om te vergaderen.
Het clubblad is dit jaar 4 maal digitaal naar de clubleden verstuurd.
De vogelmarkt werd dit jaar 7 keer gehouden.
Het ledenaantal op 31 December zijn 164 leden en 19 steunleden.
Kortom 2019 was een topjaar voor de vereniging ‘De Woudzangers’!
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Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van het eerste clubblad van 2020, helaas is er weinig ander
nieuws dan over de corona, die heel veel impact heeft op ons leven, laten we met elkaar hopen
dat het snel voorbij is, want het word zo een groot probleem.
Eerst wil ik de adverteerders bedanken, voor hun steun aan het clubblad, dus leden houdt met
uw aankopen rekening met hun.
S.Brouwer bedankt, voor het voorwoord en de grollen, dat was weer goed in orde.
B.E. van den Akker bedankt, voor het stukje uit de oude kranten en het ledennieuws, tevens
voor de medewerking aan het tot stand komen van dit clubblad, helaas moest dit ook op
afstand gebeuren door het virus.
J. Andringa ook bedankt, voor de notulen en het jaarverslag, zo heb jij ook weer eens wat
werk voor ons clubblad, helaas door het corona virus, kun je nog niet toetreden tot het
districtbestuur, maar dat komt wel goed.
H. Pel bedankt, voor de pellerubriek en de grappige plaatjes, helaas kon de filmavond van
maart ook geen doorgang vinden, wat erg jammer is, want de vorige keer was het gezellig
druk en leerzaam.
W. Weening ook bedankt, voor de vogelweetjes en de mop, het is toch weer goed gekomen op
de laatste dag.
Verder wil ik de nieuwe leden welkom heten bij de Woudzangers.
Ook wil ik een ieder een heel goed kweekseizoen wensen, met veel goede vogels, zodat we de
Woudzangers misschien volgend jaar, weer op de kaart zetten als de beste vereniging van
Nederland, op de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle. Want dat was wel een hele
goede prestatie, wat de leden van de Woudzangers noteerden in Zwolle op de show.
Tevens doe ik nog een oproep aan de leden, kom 25 april als het doorgaat naar de voglemarkt
in zaal de Klok, want anders kan het wel eens de laatste keer zijn.
AT Vissia.

Hebben we deze straks niet meer nodig?

