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Voorwoord
Het jaar 2021 is weer bijna voorbij, wat voor het verenigingsleven door de corona, best een
slecht jaar mag worden genoemd. Zo konden we de jaarvergadering pas in juni houden en de
contactavonden konden ook geen doorgang vinden. Toen het in de zomer weer wat beter
werd, zijn wij toch begonnen met het regelen van onze 61e onderlinge tentoonstelling. Eerst
de tt vergadering, daarna de voorbereidingen voor de tentoonstelling, waar 510 vogels door de
leden werden ingeschreven, wat een prachtig aantal is. Maandag, zouden we beginnen met
opbouwen. Toen liepen de coronabesmettingen weer fors op en besloot onze regering de
vrijdag ervoor weer alles op slot te gooien. Zodat we voor de 2e keer op rij, onze 61e
onderlinge tentoonstelling maar weer moesten af zeggen, hoe jammer het ook is, het kon echt
niet. Ook de feestavond kon geen doorgang vinden. Zodat het jaar 2021 weer afgesloten kon
worden, met weinig activiteiten. Nu maar hopen dat het in 2022 eindelijk lukt, om de 61e
onderlinge tentoonstelling tot een goed einde te brengen.
Gelukkig hebben we voor de jubilarissen, nog wel een gezellige middag gehad met het
uitreiken van de speldjes, door JS. Andringa namens het District, want Sicco Veenstra was
door een klein ongeval uitgeschakeld, vanaf deze kant sterkte met het herstel.
Verder werden de andere cadeaus, uitgereikt door mijzelf als voorzitter van de Woudzangers.
Ook was het jammer dat er 4 jubilarissen afwezig waren, maar met de andere 4, hebben we
een hele gezellige middag gehad. Ook mocht ik de aanwezige jubilarissen nog een bos
bloemen aanbieden.
Verder waren er ook nog bloemen voor Thea en Sjoukje Zuidema, voor het klaarmaken van
de lootjes en de prijzen, voor de kleurplaten, die we helaas ook niet konden uitreiken. Ook
had ik nog een bos bloemen voor Tineke van de Klok, voor de gastvrijheid en voor JS
Andringa, voor het uitreiken van de speldjes en voor de vrouwen, van C Wiersma en BE van
den Akker wegens ziekte, van harte beterschap vanaf deze kant. Nu maar hopen dat het in
2022 beter gaat, zodat we 25 januari onze jaarvergadering wel kunnen laten doorgaan. Ook
heeft H Pel weer 2 sprekers uitgenodigd voor de contactavonden die gehouden worden op 8
februari en 22 maart, hopende dat ze doorgang mogen vinden en dat we er veel van onze
leden op deze avonden mogen begroeten want het zijn echt wel leerzame en gezellige
avonden.
Dit keer hebben Wietze en ik, fruitmanden bezorgd bij KA Bakker, G van Lune, B de Jong en
HH Postma, allen vanaf deze kant sterkte en beterschap gewenst.
Ook willen we 11 juni 2022 een tafelkeuring gaan organiseren. In het clubblad van maart
komen de uitnodigen te staan en kijken dan hoe we het verder gaan doen. Ook wil ik de
nieuwe leden welkom heten bij de Woudzagers en dat we ze gauw mogen ontmoeten op onze
bijeenkomsten, waar we hopen op vele van onze leden, bij de vergaderingen en
contactavonden. Verder wil ik iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2022 wensen,
met de hoop dat we het coronavirus toch verslaan, want anders word dat ook weer een saai
jaar, zonder evenementen.
Met vriendelijke sportgroet
Voorzitter Arend Vissia.

Kennismaking met Thomas Pool
Dit keer was een afspraak ook weer snel geregeld, want toen ik
naar de familie Pool belde, was Thomas niet thuis. Maar het
leek zijn vader een goed idee, dat Thomas mee wilde doen aan
de kennismaking met, maar hij nog wel even vragen moest,
wanneer het Thomas paste. Daar zou hij mij over terugbellen
en zo kwam het, dat ik op de laatste dag van november, dat ik
die avond naar Harkema reed, waar ik op de Splitting 5 moest
wezen, waar de Familie Pool woont in een bijzonder groot huis
met een grote werkplaats, waar ze sportprijzen maken.
Toen ik daar aankwam en aanbelde, kwamen vader en zoon
met z’n beiden bij de deur, nadat we kennis hadden gemaakt,
zijn we eerst naar het vogelhok gegaan, wat nog een hele wandeling was, in het donker met
zo’n grote tuin, waar helemaal achteraan een mooi groot vogelhok staat, toen we binnen
kwamen was het erg ruim en netjes schoon. Nadat ik wat foto’s had gemaakt en wat heen en
weer gebabbeld hadden, zijn we weer terug gegaan naar binnen en hebben we aan de koffie
gezeten, met volgens mij met pepernoten.
Daarna ben ik begonnen met de vragen aan Thomas. Thomas is als echte Harekiet geboren en
heeft ook altijd in Harkema gewoond, waar ook de kleuterschool is volbracht, voor hij verder
ging met het basisonderwijs, daarna ging de studie verder op de VHS school in Drachten, op
HBO niveau als verkoop specialist. Nu leert hij voor boekhouder, die studie duurt nog 2 jaar
als hij slaagt, want het is echt wel een pittige opleiding. Maar ik doe mijn best, meer kan ik
ook niet doen. Inmiddels klus ik ook alweer drie jaar wat bij, als vakkenvuller en
diepvriesspecialist bij de Jumbo in Surhuisterveen, daar ben ik dan in mijn vrije uren, zo
verdien ik nog wat zakgeld, om alles rond te krijgen en mijn vogels te onderhouden.
Hoe is jouw vogelhobby ontstaan Thomas. Ik ben in 2006 begonnen met kippen en als ik dan
eieren had, die verkocht in de buurt, waar ik dan heen ging met doosjes eieren, om zo weer
voer te kunnen kopen voor de kippen, maar helaas is dat noodlottig afgelopen in 2013, want
toen kwam Reintje de Vos bij mij langs en heeft alle kippen onthoofd.
Toen was het plezier er voor mij af, dat vond ik toen vreselijk erg en eng, geen enkele kip
heeft het overleeft. Toen ben ik begonnen met vogels, eerst een koppel agapornissen, die had
ik in een grote kooi, die op het terras stond en midden in de winter kregen ze jongen, die
hebben we toen in huis gehaald, want buiten was het veel te koud, het vroor wel 10 graden,
dus die moesten naar binnen, dat vond ik zo mooi, maar mijn moeder niet, met al die rotzooi
naast de kooi, toen hebben we een groot hok gebouwd, met een buitenvolière en zo is het
begonnen. Nu heb ik een mooi binnenhok, met 5 buiten vluchten, van 1 meter breed en 3,50
meter lang en het binnenhok is ook 1 meter breed en 1 meter lang en dik 2 meter hoog, verder
heb ik nog 11 broedkooien, waar ik met kleine grasparkieten in kweek.
In de vluchten heb ik personata’s en fischeri’s en mijn vader heeft ook nog 1 hokje, met een
vlucht waar kanaries, gouldamadines en spitsstaarten in zitten, die heeft hij voor het plezier, ik
niet, ik wil er gericht mee kweken.

Daarom ben ik
in 2019 ook lid
geworden van
de
Woudzangers,
toen was ik nog
jeugdlid, nu ben
ik inmiddels
volwassen lid
en ik hoop, dat
ik dat nog jaren
mag volhouden,
want vogels
houden vind ik
een prachtige
hobby.
Ook heb ik een
speciaal koppel
agapornissen,
die zitten in een kooi, maar doen dagelijks het deurtje open en vliegen dan door het hok, maar
als ik binnen kom, gaan ze snel weer in hun kooi en denken, dat ik het niet zie, dat ze eruit
waren, dat vind ik prachtig als ze dat doen.
Het voer wat ik de vogels geef is van Tilburg zaden, wat ik koop bij Gooi Sikkema, oftewel
de Leyen in Drogeham, ook krijgen ze nog eivoer dat is van Kasper Fauna, verder krijgen ze
wat fruit en als het er is wat groenvoer, ook krijgen ze geregeld verse wilgentakken, om te
knagen, want anders slopen ze het hok en broedblokken, waar ze de nacht ook in
doorbrengen.
Het schoonmaken doen we
wekelijks met zijn beiden,
dan helpt mijn vader ook
mee, want ik vind, het moet
wel netjes en schoon zijn,
de vloer veeg ik dagelijks
schoon.
Het kweken begint bij mij
in februari en duurt tot
augustus, want dan heb ik
vakantie en als we dan weg
zijn, kan ik geen vogels
meer ringen, dus moet het
klaar zijn en tot nu toe, lukt
dat aardig.

De vergaderingen
en
contactavonden
kom ik tot nu toe
nooit, maar ik wil
volgend jaar
proberen, om daar
verandering in
aan te brengen,
want die
contactavonden
lijkt mij wel
interessant en
zullen ook wel
leerzaam zijn, ook
wil ik naar de
vergadering komen, dan weet je ook wat meer over de vereniging en kun je ook mee beslissen
wat er allemaal binnen de vereniging gebeurt.
De tentoonstelling vind ik prachtig, daar heb ik in 2018 als jeugdlid, voor het eerst aan
meegedaan en direct enkele prijzen gewonnen, waar ik een mooie beker voor kreeg, waar ik
apetrots op ben, die staat opgepoetst in het vogelhok, zodat ik er elke dag naar kan kijken.
Jammer dat het dit jaar weer niet doorging, net zoals vorig jaar, nu had ik weer enkele hele
mooie vogels, die ik graag wilde showen, maar helaas het is niet anders, volgend jaar maar
weer proberen.
Ook de feestavond vind ik
hartstikke leuk, vooral de
prijsuitreiking vind ik
spannend, als het om de
prijzen gaat, ben dan
benieuwd welke beker ik
krijg, maar dat is ook al 2
jaar niks geworden. Dat is
zo jammer, want daar doe
je het allemaal wel voor
en als je goed in de prijzen
valt, kun je de jonge
vogels ook beter
verkopen, want als je ze
naar de opkoper moet
brengen, krijg je er weinig voor en particulier verkopen levert financieel wat meer op.
Het clubblad dat lees ik altijd, mijn vader print het altijd uit, zo heb ik dan altijd een boekje,
wat ik ook mooi vind, nu zal ik het wel vaker lezen, omdat er ook een verhaal over mij in

komt, dat boekje krijgt een speciaal plekje
bij mij, ook mijn pake krijgt dit keer van mij
een clubblad, want die vind het ook mooi.
Heb je nog meer hobby’s Thomas, ja ik
voetbal ook nog, bij het rood wit van
Harkemase Boys, dat vind ik ook wel mooi,
dan ben je ook nog in beweging, voorheen
ging ik zondags ook nog wel eens als
bezoeker, naar de groen gelen maar nu
minder, want die voetballen nu ook op
zaterdag.
Maar de vogels blijven mijn mooiste hobby.
Verder heb ik geen vragen Thomas en
maken we weer een einde aan deze avond,
want jij moet morgen weer naar school, dus
moet je wel uitgerust zijn voor de studie, wil
je bedanken voor de mooie dingen, die je mij vertelt hebt en het genotene, bedankt en tot
januari op de jaarvergadering.
De volgende dag stopte er bij
mij een vreemde auto, wat
wel vaker gebeurt, maar nu
kwamen Thomas en zijn
vader eruit, ik dacht wat
moeten die hier nu doen, het
antwoord was Arend, je bent
gisteravond bij ons geweest,
voor de kennismaking met en
nu was de vrouw kwaad op
mij, want ik heb je geen
koekje en hapjes aangeboden,
die stonden klaar, maar ben
het helemaal vergeten, dus
hierbij een fles berenburg
voor het ongemak, ik zei dat hoeft niet kom niet bij jullie om te eten en te drinken, kom om
een verhaaltje te schrijven, maar ik moest het wel aannemen, nou bedankt daarvoor, het had
echt niet gehoeven, maar goed ik heb toch liever een berenburgje, dan een koek bij de koffie,
niet elk moment van de dag hoor, dus bij deze vrouw Pool hartstikke bedankt, het was zonder
de berenburg ook een hele gezellige avond bedankt.
De Redactie

Agenda 2022
Ledenvergadering:

25-01-2022 aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema.

Contactavond:

08-02-2022 aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema.

Contactavond:

22-03-2022 aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema.

Tafelkeuring:

11-06-2022 aanvang 09.00 uur

Zaal de Klok Harkema.

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 maart 2022, dan verschijnt het
volgende clubblad met uw nieuws laatst maart 2022.
De Redactie AT Vissia
Nieuwe Leden
A Wassenaar-Stokroos, De Wendel 3, Burum, tel 06-23729469
E Westerhof, Walddyk 10, Oudwoude, tel 0511-408642
J Buist, Nijewei 50, Harkema, tel 06-26874113
J Tel, Gruytsweg 21, Warfstermolen, tel 06-52639119
K Spinder, Reitsmastrjitte 11, Harkema, tel 06-26127947
Theo Vogelzang, Piterpôlle 21, Twijzel, tel 06-13983806
Bericht van de Penningmeester.
Beste Woudzangers,
Het jaar 2021 is weer bijna voorbij. De incasso van de contributie 2022 zal plaatsvinden in de
eerste week van januari 2022. De contributie voor leden is 37,00 euro, voor jeugdleden 15,00
euro en voor steunleden 17,50 euro.
U herkent onze incasso aan de volgende gegevens: Ons incassant ID:
NL78ZZZ400055010000. Uw machtigingskenmerk: deze is gelijk aan uw lidnummer.
Omschrijving: Contributie de Woudzangers 2022.
De penningmeester, Benny van den Akker.

Kweeklijst 2021

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

Catharinas in diverse mutaties,
Roodstuit wildkleur, Pennant Rosellas
wildkleur en blauw.Bergparkieten,
Barrabanden, Stanley Rosella’s wildkl. blauw
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.

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
Raza Espanôl.
9281NG Harkema 0512-360240
Kweeknummer 9PAB
K Bosma, Nije Buorren 31
Turquoisine wildkleur
9221TK Rottevalle 0512-341964
Kweeknummer JV99
M Posthumus, It Oerset 6
Splendid wildkleur,Splendid blauwe
9284SM Augustinusga 0512-352071
witborsten.
Kweeknummer 4PTL
A.Vlieger, Heidewei 70
Halsbandparkieten Witkopwitstaarten
9299HZ Zwagerbosch 06-12755529
( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in
Kweeknummer 5RGL Ps 84407
Opaline.
YJ van Kammen, Nije Hale 18
Kanaries Harlekijn en Mozaiek
9104DS Damwoude 06-52483892
Kweeknummer 6VCN
B. Rekker, Pastorijehof 11
Bourkes wildkleur,opaline,lutino en opaline
9294KB Oudwoude 06-29156265
lutino. Kanaries roodwit mozaiek en reccesief
Kweeknummer 4RDR
wit.
R. Veenstra, Kievitstraat 45
Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten.
9291HN Kollum 06-20263432
Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten,
Kweeknummer 9KHN
Fallow en splitten, Kuiven.
Email rene@aga-roseicollis.com
Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel.
A van Kammen, Nije Hale 18
Koningsparkieten,Roodstuitparkieten,
9104DS Damwoude 06-52483892
Pennanten wildkleur en blauw, Bleekkop
Kweeknummer 1UBY
rosella’s
Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie

Tentoonstellingsvergadering 12-10-2021
Aanwezig: 18 man en 4 man van het bestuur.
Met kennisgeving afwezig: M.J. Ophuis, B.E. van den Akker, H. Pel, T. Dijkstra en K. Bosma

1: Opening.
Om 20:10 opent voorzitter Arend de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2: Mededelingen en ingekomen stukken.
-

-

Nieuwsbrief van het district.
We hebben een nieuwe penningmeester in opleiding, namelijk Wilfred de Haan uit
Kootstertille. Is er iemand op tegen dat hij per direct in het bestuur komt? Er is
niemand op tegen en we heten Wilfred welkom in het bestuur.
In verband met zijn thuissituatie kan Benny niet aanwezig zijn in de
tentoonstellingsweek. Het werk voor de TT doet hij wel, maar dan thuis.
Gerrit heeft onze inschrijfformulieren voor de tentoonstelling en die van de Friese
kampioenschappen.
Gerrit heeft raambiljetten van onze show voor een ieder die er een wil ophangen.

3: Bespreking TT reglement.
-

Er zijn veel CITES-vogels bijgekomen die niet meer als OK ingestuurd mogen worden,
wanneer deze niet een vaste voetring om hebben.
De klasse-nummers zijn veranderd en ook zijn er veel kleurslagen veranderd.
Zijn er personen die graag zijn of haar vogels in een volière willen tentoonstellen? Cor
Hoekstra heeft hier 2 spreeuwen voor.
Kees Wiersma zal Atze vd Ploeg vragen of hij een stukje wil schrijven voor in De
Feanster en Geert of hij wat wil schrijven voor op Wâldnet.

4: Pauze.
5: Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling.
-

Opbouwen: Ale, Harm, Yorrick, Wilfred, Johannes, Wiebe, Gerrit, Wietze, Arend,
Essie en Meint.
Inbreng vogels: Ale, Harke, Gerrit, Harm, Harm en Yorrick.
Voeren vogels: Johannes, Harm, Ale, Wiebe en Essie.
Voordragers: Johannes, Meint, Harm, Harke, Ale, Simon en Jan.
Podium: Wilfred, Gerrit, Yorrick en Arend.

-

Bekers: Yorrick en Klaas.
Verzorging: Wietze.
Ringen controle: Wietze en Jan.
Verloting: Thea en Janke.
Afbreken: Arend, Vellema, Johannes, Wietze, Romke, Wiebe, Harm, Harm, Bouke,
Klaas, Harke, Meint, Ale, Gerrit, Wilfred, Gert, Essie, Yorrick en Jan.

6: Rondvraag.
Ike: hoe komt het met de vogelmarkt? Hier zijn we mee gestopt omdat er weinig tot geen
opkomst meer was.
Wiebe: Ik nodig jullie hierbij van harte uit om mee te doen met de Friese
kampioenschappen.

7: Sluiting.
Arend sluit de vergadering om 09:20 en heet een ieder veilig thuis.

Jubilarissen 2021
Wietze Kloosterman is 40 jaar lid en
doet bijna altijd mee aan de
tentoonstelling met de kleinere soorten,
die hij ook in het bezit heeft, zoals
tropen, agaporniden en kanaries, de
grotere soorten speelt hij niet, die heeft
hij voor de hobby, want hij heeft heel
veel halsbanden, om diverse mutaties te
kweken. Ook is hij vaste adverteerder in
de catalogus en ons clubblad. Tevens is
hij zaadsponsor op onze tentoonstelling,

zijn zaad word gevoerd aan de parkieten,
wildzang en duiven. Ook worden er elk jaar,
prijzen beschikbar gesteld, voor de verloting
op onze tentoonstelling, zoals 10 doosjes
eieren en vogelzaad. Wietze is zijn loopbaan
begonnen bij Avicultura in Kollum, waar ook
nog enkele bestuursfuncties zijn bekleed. Toen
die is opgeheven, is hij lid geworden bij de
Woudzangers en volgens mij, is dat nog steeds
naar volle tevredenheid.

Alle Nicolai is 25 jaar lid en is
beroepsmilitair en heeft ook weinig vrije
tijd. Voorheen speelde hij altijd mee op
de tentoonstelling met tropen en gould
amadines. Maar toen hij daarmee stopte
en zuid afrikaantjes in zijn bestand kreeg,
is hij gestopt, want die moesten warm
zitten, anders gingen ze dood. Op de
tentoonstelling is dat niet zo, daar is het
15 of 16 graden en hij had ze boven de 20
graden zitten, dus dat was niet goed voor
zijn vogels. Nu heeft hij inmiddels,
wildzang en een koppel Siberische

nachtegalen en volgend jaar, moet er
eerst een nieuwe volière gebouwd
worden en dan, ga ik misschien weer
vogels tentoonstellen. Verder is Alle
vaste bezorger van ons clubblad in
Kootstertille.

Kees Kloosterman, 25 jaar lid, is een
zoon van Wietze en Boukje en van
beroep timmerman. Kees heeft ook
allemaal duurdere soorten
halsbanden, die hij niet naar de
tentoonstelling wil hebben.
Voorheen toen Kees nog thuis bij pa
en ma woonde, deed hij wel mee aan
de tentoonstelling, maar dan ook met
kleinere soorten en dat is nu
afgelopen. Ook heeft Kees het druk,
met verbouwen van het huis en zijn
vrouw heeft paarden, waar Kees het
ook druk mee heeft. Misschien
komen er binnenkort wel weer
vogels bij huize Kloosterman
vandaan voor de show, want de
oudste zoon wil ook met
vogels beginnen. Ook is Kees
wel vaste bezoeker, van de
tentoonstelling en de reisjes
van de Woudzangers. zijn
voor het gezin ook altijd
leuke uitstapjes.

Bauke Wassenaar is 25 jaar
steunlid bij de Woudzangers. Als
ik goed ben ingelicht, is Bauke
begonnen met engelse
grasparkieten, maar omdat zijn
vader die ook had, werd er al
gauw verteld dat zijn vader hem
hielp, om in de prijzen te vallen
op de tentoonstelling en daar was
Bauke niet tevreden mee. Toen
werden de agapornis fischeri’s
aangeschaft en die zijn er nog
steeds en ook elk jaar op de
tentoonstelling verslaat hij zijn
vader nog steeds. Dus hadden de
engelse parkieten ook wel
kunnen blijven. Bauke is een
echte verenigingsman, want ze
missen bijna nooit op de
filmavonden en de
vergaderingen, ook op onze tentoonstelling zijn ze samen altijd aanwezig, tevens helpt Bauke
altijd met afbreken, verder heeft hij geen tijd, want hij heeft een druk bestaan, dus voor de
vrouwen heeft hij ook geen tijd en die zeuren ook altijd zegt Bauke. Bauke van harte
gefeliciteerd en dat we nog vele jaren, een beroep op je kunnen doen en van je mooie humor
kunnen genieten.

Jaarvergadering
Wanneer: Dinsdag 25 januari 2022.
Waar: Zaal “De Klok” te Harkema. Aanvang: 20.00 uur
U bent allen van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te
wonen en uw mening te laten horen.
Agendapunten:
1:
Opening
2:

Mededelingen en ingekomen
stukken

3:

Notulen en jaarverslag secretaris

4:

Jaarverslag penningmeester

5:

Benoeming nieuw kascommissielid

6:

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar
A.T.Vissia. Voorzitter.
W.K. v/d Veen. Ringencommissaris.
M. Ophuis. Materiaal beheer
Tegenkandidaten kunnen zich tot voor het begin van
de vergadering opgeven bij het bestuur.

7:

Pauze

8:

Uitslag bestuursverkiezing

9:

Contactavonden/ledenvergaderingen

10:

Terugblik jaar 2021

11:

Rondvraag

12:

Sluiting
Tot dinsdag 25 januari.

Het bestuur.

pellerubriek
Vissen, vogels, egels en zelfs pinguïns:
talloze dieren gaan dood door corona-afval

Onderzoekers Liselotte Rambonnet en Auke-Florian Hiemstra vonden ook mondkapjes terug
in vogelnesten. Beeld © Alexander Schippers
Tijdens een opruimactie in de grachten van Leiden haalde een vrijwilliger een plastic
handschoentje uit het water. Uit de duim stak een dode baars. De vis vormde het startpunt
voor een onderzoek naar dierlijke slachtoffers van corona-afval. Dat onderzoek wordt gedaan
door twee Leidse biologen.
Eén van de onderzoekers is Auke-Florian Hiemstra, die al jaren strijdt tegen het plasticafval in
de grachten van Leiden.
"Elke vrijdag gaan we met kano's op pad om afval uit de gracht te vissen", vertelt Hiemstra.
"Sinds het begin van de coronacrisis zitten daar ook steeds meer mondkapjes tussen.
Inmiddels komen we er daar elke week meer dan honderd van tegen."

Lijdensweg
In augustus werd bij zo'n opruimactie de handschoen met de dode vis gevonden. Het maakte
indruk op de bioloog: "Je ziet dat de handschoen een beetje gescheurd is, die vis heeft dus nog
geprobeerd te ontsnappen. Maar een baars heeft stekels op zijn rug, dus hij kan er niet meer
uit. Die lijdensweg is heel tragisch."

Deze handschoen werd een Leidse baars fataal.
© Auke-Florian Hiemstra
Hiemstra begon daarop samen met Liselotte Rambonnet een
onderzoek om te zien of er meer voorbeelden te vinden waren. Ze
vonden er tientallen. Rambonnet: "We hebben mediaberichten
bekeken van over de hele wereld en ook sociale media afgespeurd.
Zo konden we een beeld krijgen hoe groot dit probleem is."

Verstikte pinguïn
Vooral mondkapjes maken veel slachtoffers. Die raken verstrikt in de elastieken of krijgen het
afval binnen. Zo werd in Brazilië een dode pinguïn aangetroffen die een mondkapje in zijn
geheel bleek te hebben ingeslikt.
Wat opviel: veel verschillende diersoorten komen in de problemen door corona-afval. "We
vonden voorbeelden uit de lucht, van het land, uit zee en in zoetwater", zegt Rambonnet.
"Overal in de natuur komt dit afval terug."
In Canada stierf een roodborstlijster nadat hij
verstrikt raakte in een mondkapje
Sandra Denisuk

©

Via een nieuwe website, Covidlitter.com, willen
Hiemstra en Rambonnet nu meer voorbeelden
verzamelen. Iedereen kan daar incidenten doorgeven.
Hiemstra: "Zelf hebben we vooral gevallen uit
Nederlandse en Engelse media gevonden, maar we
spreken geen Chinees of Spaans. Dus met hulp van
anderen kunnen we een nog completer beeld van het
probleem krijgen."

Liever herbruikbaar mondkapje
Om meer dierlijke coronaslachtoffers te voorkomen, roepen de onderzoekers op vooral geen
wegwerpmondkapjes te gebruiken. Elke maand worden er wereldwijd bijna 130 miljard
mondkapjes geproduceerd, zeggen de onderzoekers.
"Zo'n kapje kost bijna niks, waardoor mensen het ook niet erg vinden als ze zo'n kapje
verliezen", zegt Hiemstra. "Maar al die kapjes bij elkaar leveren een enorme berg plastic op.
Het is ironisch: wat ons beschermt, is voor de natuur om ons heen een groot probleem. Dus
pas op je mondkapje en gebruik het liefst een herbruikbaar exemplaar."
Al snel vond hij een nieuwsbericht over een meeuw in Engeland met een mondkapje om zijn
poten. “Corona-afval is in korte tijd overal terechtgekomen’

Samen met collega-bioloog Liselotte Rambonnet zocht Hiemstra verder in regionale kranten,
internationale media, en op Instagram en Twitter. ‘Daaruit bleek dat veel meer mensen iets
hadden gezien. Dankzij afvalprikkers, vogelliefhebbers, natuurfotografen en medewerkers van
dierenopvangcentra konden we een overzicht maken van de meest uiteenlopende dieren die
verstrikt waren geraakt in corona-afval.’

Wegwerpmaatschappij
In maart verscheen een artikel over zijn vondsten in het wetenschappelijke tijdschrift Animal
Biology. Het overzicht bleek veel breder dan een vastzittende vis en een paar verstrengelde
vogelpoten.
Zo raakte in april een mondkapje verstrengeld om de vleugel van een roodborstlijster uit
Canada. Een dode Braziliaanse pinguïn had er eentje in zijn maag. Engelse meeuwen liepen
simpelweg rond met mondkapjes in hun snavel. Een knobbelzwaan uit Italië speelde er zelfs
mee en een octopus verschuilde zich erachter. Een Franse krab raakte verstrikt in een
mondkapje, net als een kogelvis uit Miami. In oktober werd er nog een egel binnengebracht
bij een Nederlands opvangcentrum. Hij was in het lusje van een mondkapje gekropen, dat vast
was komen te zitten tussen de stekels.
Een gevonden vleermuis had er zelfs twee
om zich heen. Het is zomaar een greep uit
de vondsten.

In vrijwel alle meerkoetnesten die
Hiemstra in Leiden verzamelde, zat
plastic. Foto: Auke-Florian Hiemstra
De meeste waarnemingen zijn van
mondkapjes; soms gaat het om een
handschoen of om beide. ‘De meeste
dieren waren verstrikt geraakt in de lusjes
van mondkapjes’, zegt Hiemstra. ‘Het opvallende is dat we waarnemingen uit alle milieus
hebben, van het land tot zoetwateromgevingen en uit de zee. Corona-afval is in korte tijd
overal terechtgekomen.’
Het overzicht toont 28 vondsten over de hele wereld, al komen de meeste meldingen uit
Europa. Hoe groot het probleem van dit nieuwe afval voor dieren is, kan Hiemstra daaruit niet
afleiden. ‘Absolute cijfers zijn er niet. We zijn afhankelijk van onze eigen waarnemingen, van
zoekresultaten online en van de meldingen die we binnenkrijgen.’
Zeker de meldingen van opgegeten mondkapjes zeggen weinig over de werkelijke aantallen.
‘De pinguïn uit Brazilië met een mondkapje in zijn maag was dood op het strand gevonden en
opengesneden om de doodsoorzaak te achterhalen’, vertelt Hiemstra. ‘De andere meldingen
van opgegeten mondkapjes komen vooral van eigenaars van huisdieren. De meeste opgegeten
mondkapjes in wilde dieren zullen we nooit terugvinden. Ook de vis in de handschoen en
andere vondsten waren toevalstreffers. We hebben dus geen idee hoeveel dieren wereldwijd
slachtoffer worden van corona-afval.’

‘Als wij straks gevaccineerd
zijn, kunnen we corona
hopelijk weer vergeten. Maar
over tientallen of zelfs
honderden jaren drijven er
nog steeds mondkapjes in de
oceaan’
‘Wat we wel zien, is dat de
vondsten een groot deel van
het dierenrijk beslaan. Dat
doet wel vermoeden dat de
pandemie toch een
behoorlijke impact heeft. Het
is ironisch dat materiaal dat
ons moet beschermen voor de dieren om ons heen een gevaar is.’ Hiemstra noemt de
mondkapjes een typisch voorbeeld van onze wegwerpmaatschappij. ‘In plaats van
herbruikbare opties te overwegen grijpen we vooral naar wegwerpvarianten. Het laat zien hoe
wij omgaan met de natuur.’
Hiemstra’s onderzoek is een interessante casestudie, omdat het kijkt naar een specifiek type
afval dat er aanvankelijk niet was maar ineens in overvloed aanwezig is. ‘Plastic gaat ook nog
eens ontzettend lang mee. Als wij straks gevaccineerd zijn, kunnen we corona hopelijk weer
vergeten. Maar over tientallen of zelfs honderden jaren drijven er nog steeds mondkapjes in
de oceaan. In plaats van te vergaan vallen ze uiteen in kleine stukjes plastic. Vissen en andere
dieren eten ze op en ze hopen zich op in de voedselketen. Uiteindelijk belanden ze bij ons op
het bord. Dit is een probleem waar we nog lang niet van af zijn.’

Ecologische val
Nu het voorjaar op stoom komt, zorgen de pandemie en onze wegwerpmaatschappij nog voor
een heel ander verschijnsel: nesten met plastic. Sommige vogels omgeven zichzelf en hun
jongen met mondkapjes, ruitenwissers, zonnebrillen en ander plastic. ‘Vooral meerkoeten zijn
daar meesters in’, zegt Hiemstra. ‘Een mondkapje vormt een zachte ondergrond voor de
eieren. Maar de jongen kunnen wel verstrikt raken in de lusjes. Een nest moet een veilige plek
zijn voor de jongen om op te groeien. Het is de vraag of dat dan nog steeds zo is.’
Om daar een antwoord op te vinden, gaat de bioloog aan het eind van het broedseizoen op
zoek naar meerkoetnesten en pluist ze helemaal uit. ‘Als meerkoeten telkens een paar stukjes
plastic verzamelen voor hun nest, dan heb je na een tijdje een hele berg waarop ze de jongen
grootbrengen.’
Een jaar lang verzamelde Hiemstra zo goed als alle meerkoetnesten uit Leiden. In elk nest trof
hij plastic aan. ‘Sommige nesten bestonden voor meer dan de helft uit niet-natuurlijk
materiaal. Zo vond ik een nest met meer dan vijftig rietjes. Ik ken zelfs voorbeelden van
nesten die alleen maar uit plastic bestaan. Die bevinden zich op plekken waar geen bomen en
waterplanten in de buurt zijn en waar troep in het water drijft. Dan is dat de enige optie voor
een meerkoet.

Vanaf dit jaar gaat Hiemstra ook uitzoeken of het gebruik van plastic een impact heeft op het
broedsucces van de watervogels. Hij deed namelijk nog een opmerkelijke ontdekking.
Blijkbaar gebruiken meerkoeten zelfs plastic voor nesten op een natuurlijke oever met veel
waterplanten.
‘We weten nog niet waarom ze dat doen. Een theorie is dat plastic handig is in nesten, omdat
het sterk en soms ook buigzaam is. In de gracht is een sterk nest handig, omdat er veel
golfslag is van boten.’ Een andere theorie is dat een plastic nest warmer is. ‘Het probleem is
wel dat het nest dan minder water doorlaat. De natuurlijke afvoer bij regen is er niet meer. Het
nest kan onderlopen.’
Voorlopig is het nog speculeren hoe die balans van voor- en nadelen uitpakt voor de
meerkoet. Hiemstra sluit niet uit dat de vogels vooral de voordelen van het plastic zien, terwijl
hun nesten vaker minder broedsucces opleveren. ‘Dan wordt het een ecologische val.’

Creatief met plastic
Meerkoeten zijn niet de enige dieren die corona- en ander plastic afval in hun bouwwerken
gebruiken. Ook ooievaars hebben er een handje van weg. ‘Deze dieren gebruiken graag
postelastieken voor hun nesten. De jongen zien ze aan voor wormen en eten ze op. In
Frankrijk is systematisch onderzoek gedaan naar de maaginhoud van dode jonge ooievaars.
Op foto’s zie je dan een soort spaghetti. In werkelijkheid gaat het om hele stapels
postelastieken.’
Uit onderzoek in Mexico blijkt dat vinken en mussen een creatieve oplossing vonden voor
vervelende parasieten in hun nest. In de natuur zoeken ze bepaalde planten om die te weren,
maar in de grote stad hebben ze ontdekt dat sigarettenpeuken ook prima werken. Handig,
hoewel het op de lange termijn afbreuk doet aan de gezondheid van de vogels zelf.
Niet elke vogelsoort zal even vaak plastic gebruiken, maar het ligt volgens Hiemstra wel voor
de hand dat het een wijdverspreid fenomeen is. ‘Vogels zijn heel creatief, ook met natuurlijke
materialen. Nesten in een paardenstal kunnen geheel uit paardenharen bestaan en bij een
weiland met schapen is wol het favoriete materiaal. Op diezelfde manier is plastic ook
gewoon een materiaal dat voorhanden is.’
Tot slot weten ook bladsnijderbijen wel raad met kunststof. Zij snijden normaal gesproken
met hun kaken stukjes blad af voor hun nestjes. Maar ze nemen net zo graag stukjes plastic
mee. ‘Het eerste compleet uit plastic bestaande bijennest is al gevonden’, aldus Hiemstra. Het
bewijs dat het van kwaad naar erger gaat, met dank aan de coronapandemie. Het zou Hiemstra
niet verbazen als hij binnenkort een vaccinatiebewijs terugvindt in het nest van een meerkoet.
Foto’s van dieren met corona-afval uit de hele wereld worden verzameld
op www.covidlitter.com. Meldingen in Nederland van meerkoetnesten met plastic kun je
doorgeven op www.meerkoetnest.nl

Onze clubavonden 2022 ???????????
Op dinsdag 8 februari
Dia lezing Marcel van Kammen
Ik ben Marcel van Kammen, 28 jaar oud en woonachtig te Feanwalden. Een vrij nieuw en
jeugdig gezicht met wellicht een iets andere kijk, waardoor er vaak ruimte is voor een
interessante discussie tijdens mijn foto lezingen. Tijdens eerdere presentaties bleek dit
inderdaad het geval.
Ik ben al een aantal jaren actief als natuurfotograaf, waarbij mijn foto's inmiddels bekend
zijn geworden via de Leeuwarder Courant, maar ook diverse tijdschriften als Roots
(voorheen Grasduinen), het blad Vogels van de Vogelbescherming enz.
Voor mijn passie, de natuur, vertoef ik veel in het vrij veld waarbij ik een vrij brede interesse
heb. Mijn wortels liggen in deze provincie, vandaar dat ik inmiddels een fraaie collectie foto's
vanaf Friese bodem in mijn bezit heb.
De natuur delen met elkaar, dat is mijn streven. De natuur met elkaar delen op een leuke,
ontspannen manier

Herkansing Willem Smit

22 maart 2022

Mijn naam is Willem Smit en ik ben keurmeester van parkieten en (dwerg)papagaaien en
standaard grasparkieten. Daarnaast geef ik nu ook lezingen over diverse kromsnavels
Op 22 maart kom ik bij jullie om zoals gevraagd is door het bestuur een lezing te geven over
valkparkieten en kleur- en standaardgrasparkieten.
Middels een PowerPoint presentatie met diverse foto’s ga ik jullie wat vertellen over deze
parkieten, waar we moeten op letten bij de kweek aan de hand van de standaardeisen. Ook
komen diverse mutaties aan de orde. Ik zie u graag op 23 maart a.s. dan maken we er een
leuke en leerzame avond van.

En nu maar hopen dat het allemaal weer eens doorgaat!

Al 2 jaar geen TT
Op het laatste moment is voor het 2de opeenvolgende jaar onze Show afgelast vanwege de corona
maatregelen. Voor velen het hoogtepunt van het jaar, ook voor mij.
Komt hier ooit een einde aan?????????????????
Misschien moeten we in het vervolg allemaal wel een digitale thuis TT uitvoering doen. Laat ik dan
maar een voorzetje geven.

Hier mijn inzending voor 2021: 1 stel valkparkieten wildkleur pop

en als enkeling 1 valkparkiet wildkleur man

En nu maar duimen dat de keurmeesters ze ook leuk
vinden!

Nog een paar foto’s
Links: Jan Andringa, in zijn functie als lid
van het bestuur District Friesland, krijgt
bloemen overhandigd voor zijn
medewerking aan het jubilarissenbijeenkomst in de Klok.

Boven: Tineke, van de Klok wordt door
de voorzitter een bos bloemen
overhandigd vanwege de coulante
behandeling welke de Woudzangers
altijd van hun ontvangen.

Links: Cees Wiersma wordt bedankt
voor zijn inzet voor het
materiaalonderhoud.

Vogelweetjes:
Wist je dat:
Ongeveer twee derde van alle vogelsoorten die op aarde voorkomen , leven in de tropische
regenwouden.
De langste veren ooit gezien waren op een haan in Japan, en deze een lengte hadden van 10.59
meter lang.
Uilen hun ogen niet kunnen draaien, daarom bewegen ze hun hoofd tot volledig rond, om achter hen
te zien.
De kiwi de enige vogel is met neusgaten aan het einde van de snavel, hierdoor kunnen ze voedsel
zoals wormen en insecten, vlak onder de grond ruiken. Je hoort het snuiven terwijl het zijn
neusgaten schoonmaakt.
De meeste vogels, zoals onder meer de spreeuw, noten zo hoog zingen dat het menselijk gehoor dit
niet kan horen.
De Japanse crested ibis een van de zeldzaamste vogels is ter wereld, er leven momenteel nog circa 50
crested ibissen.
Een groene specht ongeveer 2000 mieren per dag kan verorberen.
De grote snavel van een pelikaan tot 12 liter water kan bevatten.
De Andescondor de zwaarste roofvogel is, het kan groeien tot 12 kilogram.
Dat sommige flamingo’s wel 50 jaar bij elkaar blijven.
Ongeveer 75 % van de in het wild levende vogels niet ouder worden dan een jaar.
De ezelpinguïns de snelst zwemmende vogels zijn, ze kunnen een topsnelheid van 36 kilometer per
uur bereiken.
Mop:
“Komt een man bij de dokter. “Dokter, ik ben zo vergeetachtig” De dokter vraagt: “Hoelang hebt u
daar al last van? Man: “Waarvan ?

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina, van het laatste clubblad van 2021, dat begon met corona en
ook eindigt met corona, nu maar hopen dat we 2022, een keer van die corona maatregelen af
komen, want het word zo langzamerhand, wel echt vervelend voor iedereen, er mag bijna niks
en onze regering, luistert steeds maar naar de minderheid, want daar moeten we zorg voor
dragen, ik denk dat een ieder er wel zo’n beetje klaar mee is.
Ook dit jaar werd onze 61e onderlinge tentoonstelling, op het laatste moment weer afgelast
alles was er klaar voor, 510 vogels zaten met smart te wachten, om hun baasjes in prima
stemming te brengen, maar het mocht weer niet.
Ook de kinderen hebben de kleurplaten voor niks gekleurd, nu voor hun maar hopen dat het
volgend jaar weer doorgaat.
De feestavond moest ook afgezegd worden, daar hebben we voor de jubilarissen, nog wel een
gezellige middag voor gehad, jammer dat er sommige niet wilden of konden, maar met de rest
hebben we ons prima vermaakt in de Klok, wat
toen nog tot 20.00 uur open mocht.
Ook wil ik BE v/d Akker bedanken voor de hulp,
bij het samenstellen van dit clubblad en voor de
ledenmutaties, mooi dat er in de coronatijd toch
nog steeds nieuwe leden bijkomen, ook de
stukken uit de oude kranten zijn weer goed.
JS Andringa ook bedankt voor de notulen van de
TT vergadering, dat was nog het enige wat wel
doorging, de rest hebben we alleen maar werk
van gehad, meer niet.
H Pel ook weer bedankt voor de Pellerubriek en het uitzoeken van de sprekers, nu maar hopen
dat ze doorgang mogen vinden en dat, er vele leden op deze avonden aanwezig zullen zijn,
wat de sprekers aangaat, moet dat zeker lukken.
W Weening bedankt voor de vogelweetjes, die zijn wel weer leerzaam en wat de mop betreft,
hoop nog niet dat ons dat binnenkort overkomt.
Thomas Pool jij ook bedankt voor de medewerking aan de kennismaking met, het was voor
mij een gezellige avond en heb weer bijzonder genoten. Nu maar hopen dat je in 2022 weer
een mooie beker mag winnen, op de 61e onderlinge tentoonstelling, als we die voor de 3e keer
proberen te organiseren en succes met de studie en tot 25 januari op onze jaarvergadering.
Verder wil ik de nieuwe leden welkom heten, bij de Woudzangers en heel graag zie ik jullie
op 1 van de activiteiten, van de Woudzangers die 2022 gepland staan.
Ook wil ik een ieder vanaf deze plaats, prettige kerstdagen wensen en een voorspoedig 2022
en wees voorzichtig, met afschieten van vuurwerk, want ook dat is verboden in dit coronajaar.
De Redactie
AT Vissia.

