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Voorwoord
Dit is alweer het eerste clubblad van 2022. In verband met corona moest de jaarvergadering
verplaatst worden naar 22 februari, deze werd redelijk bezocht, ook waren er door de corona
nog meerdere leden die afgezegd hadden, nu maar hopen dat we er vrij van blijven en alles dit
jaar eens weer mag doorgaan.
Op deze vergadering was er ook weer een bestuursverandering. Voor de functie
materiaalbeheerder had Y ter Veld zich kandidaat gesteld, dus zouden de leden moeten
stemmen, maar een dag voor de vergadering stuurde MJ Ophuis een mailtje dat hij zich per
direct terug trok uit het bestuur, dus hoefden we niet te stemmen en werd Y ter Veld,
benoemd tot materiaalbeheerder in samenwerking met C Wiersma, waarbij wij ze veel succes
wensen.
J v Hijum werd ook bedankt, voor de 2 jaar dat hij de kascontrole heeft gedaan. Hij werd
vervangen door A Helder, als reserve werd T Vellema aangewezen, dus die vacatures zijn ook
weer ingevuld.
Ook de eerste filmavond, welke verzorgd werd door Marcel van Kammen, is door een mooi
aantal leden bezocht. Het was ook wel een mooie avond, helaas moest alles te snel gebeuren,
want de Klok moest om 22.00 uur dicht wezen, dat was jammer maar we hadden toch weer
eens een samenzijn.
Op 11 juni willen we een tafelkeuring organiseren, elders in dit clubblad staat hoe we dat
willen doen.
Op 8 april is de distictvergadering in Drachten, waar ik samen met Wietze heen zal gaan en
dan zullen we daar misschien, ook nog wat nieuws horen over de ringen bestellingen, die gaan
veranderen, alhoewel ik de kwaliteit en de kleur van de ringen niet al te best vind.
Verder hebben we deze maand nog een een filmavond, maar als dit clubblad verschijnt is die
ook weer voorbij.
Ook hebben Wietze en ik deze periode weer een fruitmand bezorgd bij W Alma uit De
Westereen en A Wassenaar- Stokroos uit Burum, bij deze willen wij hun een voorspoedig
herstel wensen.
De nieuwe leden wil ik ook welkom heten bij de Woudzangers en dat ze zich gauw thuis
mogen voelen bij ons.
We zitten nu weer in de mooiste en spannende periode van de vogelhobby, het kweken. De
eersten zullen al wel jonge vogels op stok hebben , de latere kwekers zullen nu net zijn
begonnen. Hopelijk gaat het een goed broedseizoen worden zodat de eerste jongen al gekeurd
kunnen worden op 11 juni bij de tafelkeuring. Dan natuurlijk in week 46 op de echte
tentoonstelling en diverse prijzen kunnen behalen, waar we dan hopen dat het eindelijk weer
eens mag.
Tevens hebben we van Geert de uitbater van de Klok gehoord, dat er geen kooien meer zo op
de tefels mogen staan, want hij heeft nieuw meubilair aangeschaft en daar wil hij geen krassen
op hebben. Wietze zal proberen om via zijn werk een rol papier te krijgen, om die er eerst
onder te doen, of zijn er leden die een beter idee hebben, laat het ons dan weten.
Verder heb ik weinig nieuws en wil ik iedereen een goed kweekseizoen wensen en blijf vooral
gezond.
Met Vriendelijke Sportgroeten, Voorzitter Arend Vissia.

Kennismaking met de fam. T Vellema.
Dit keer was een afspraak ook snel geregeld, want ik
vroeg op onze jaarvergadering, of Thomas Vellema
mee wou doen, aan “de kennismaking met” en het
antwoord was jawel, jullie hebben mij vanavond
overal voor nodig, want ik ben ook al reserve voor de
kascontrole, dus dit kan er ook wel bij, dan kom ik
donderdag avond, als het jou past en dat was goed.
Dus moest ik 24 februari op een koude donderdag
avond, naar Feanwalden waar de familie Vellema
woont, aan de Flearen 8 een mooie woonwijk, helaas met weinig parkeerruimte, dus moest ik
de auto maar op het erf rijden, waar wel ruimte voor was, ik hoefde ook niet aan te bellen,
want Thomas stond mij buiten al op te wachten, met de mededeling kom maar gauw binnen,
want het is koud buiten.
Toen we binnen kwamen heb ik eerst kennis gemaakt, met zijn vrouw Maria en de Jack
Russel, ook waren er diverse vogelkooien met vogels in huis, zoals een valkparkiet een
agapornis en een grijze roodstaart papagaai, die je soms de oren van de kop praat. Maar het is
hartstikke
gezellig,
met die
dieren
allemaal in
huis, ze
vliegen af
en toe ook
wel even
vrij rond,
na verloop
van tijd
gaan ze
dan zelf
weer in
hun eigen
kooi, dus
dan hoef ik ze niet te vangen, want als dat moest had ik ze niet meer los laten omvliegen.
Toen ik dat allemaal had aangehoord, zijn we weer naar buiten gegaan om foto’s te maken,
waar Thomas zijn volière heeft staan, met met 4 buitenvluchten en 4 binnenvluchten en in de
schuur, staan nog 11 broedkooien, die allemaal bevolkt zijn met fisheri’s. Nadat ik wat foto’s
had genomen van de vogels, de kooien en de volières, waarbij we nog even hebben
gekwebbeld over de vogels, zijn we weer naar binnen gegaan, waar Maria de koffie klaar had
met een versnapering.
En kon ik met de vragen beginnen. Thomas is geboren in Raard, waar ook de lagere school

werd bezocht, daarna ging de studie verder in Dokkum, op de technische school, waar hij
studeerde voor automonteur, maar halverwege vond ik niet dat het de juiste keus was en ben
naar de land en tuinbouw school gegaan, want mijn hart lag toch bij de natuur. Dus was die
opleiding voor mij beter, toen ik dat volbracht had, ben ik gaan werken, bij een bedrijf die
telefoonaansluitingen regelde, naar de huizen dat heb ik 3 jaar gedaan, toen moest ik in
militaire dienst, bij het korps
mariniers waar ik beroepsmilitair
wilde worden, maar op aanraden
van mijn collega’s heb ik dat niet
gedaan, want dan zou ik heel vaak
en lang van huis zijn, dat vond ik
niks, dus ben ik niet verder
gegaan.
Na de militaire dienst ben ik gaan
werken bij een wolfabriek in
Dokkum, wat zeer goed voldeed,
helaas gingen ze na 2 jaar failiet, dus stond ik weer op straat zonder werk, maar gelukkig kon
ik weer aan het werk bij Hellema in Hallum, dat had ik na 3 jaar wel bekeken, dit wil ik mijn
hele leven niet doen.
Daarna
heb een opleiding gedaan als visteler, met behoud van een uitkering, want ik wou daar een
eigen bedrijf in beginnen, wat niet is gelukt om diverse redenen, toen ben ik mollevanger
geworden bij de Provincie, dat voldeed ook prima, dan ben je mooi in de natuur bezig, nu
werk ik alweer 32 jaar bij het Wetterschip Fryslan, als excoten bestijder, waar ik diverse taken
moet uitvoeren, met heel veel variatie. Dit zal ik wel volhouden tot mijn pensioen, want de
rug laat mij de laatste tijd wel in de steek, maar dit werk wil ik niet graag missen.
Ondertussen begon bij mij ook het liefdesspel en heb ik mijn huidige vrouw, Maria veroverd
in Blija, waar ze vandaan komt, ze werkt momentheel in de verzorging, als thuiszorg A wat
inhoudt, dat je huishoudelijk werk doet, daarvoor rijdt
ze dagelijks naar Leeuwarden. Ze hebben samen 2
zoons en 1 dochter gekregen, die ook de oudste is,
maar ze wonen alle 3 al zelfstandig.
Hoe is jou vogelhobby ontstaan, vroeger hadden we
thuis kippen en konijnen, waar mijn vader mee naar
de show ging en vele kampioenschappen behaald
heeft, dat heb ik ook gehad met de kippen, wij hebben
daarom heel veel mensen over de vloer gehad, om
kippen van ons aan te schaffen, helaas is mijn vader al
heel jong overleden, hij was pas 55 jaar en had de rug al versleten. Door het zware werk als
melkvaarder, om de melk per boot op te halen bij de boeren, dat is hem ook noodlottig
geworden, na een zware val in de boot, dus wij hadden het vroeger niet zo breed thuis en
moesten werken, om de zaak draaiende te houden en toen ik op leeftijd was, heb ik het
ouderlijke huis gekocht en ben met vogels begonnen, daar had ik 15 vluchten, met Goffini
Kakatoes, Aratinga’s, Phurrura’s, Pionussen, Halsbanden, Roodruggen, Goudmantel

Rossella’s, Stanley Rossella’s, Kakarieken en Langsnavel papagaaien.
Daar hebben wij 15 jaar gewoond en toen was het aan onderhoud toe, waar ik niet op had
gerekend, want het was niet in zo’n beste staat.
Dus hebben wij het verkocht en zijn naar Feanwalden gegaan, waar we nu ook alweer 15 jaar
wonen. Nu heb ik alleen nog maar diverse kleuren fisheri’s en meer soorten komen er ook niet
weer, dit is voor mij al een uitdaging, om goede vogels te kweken, dat ik in de toekomst
probeer om kampioenen te
kweken, dus dat is al een hele
uitdaging.
Het voer wat ik de vogels verstrek,
komt bij Freerk Feddema uit
Wouterswoude vandaan, dat is een
agaporniden mengeling van W.
Bouma. Het eivoer wat ze krijgen
is van Vogro, aangevuld met
vitamines met aminozuur. Tegen
de bloedluis gebruik ik Finecto,
ook krijgen ze wel eens appel en
elke week verse wilgentakken, hier
achter huis staat ook een pereboom, als ik die snoei, geef ik de takken ook aan de vogels.
Het kweekseizoen begint bij mij in oktober en duurt dan tot maart, bij de meeste koppels doe
ik maar 1 ronde en sommige laat ik 2 rondes grootbrengen, ook kweek ik alleen maar met
vogels van 2 jaar oud, laat ze eerst helemaal uitgroeien.
Het schoonmaken doe ik dagelijks, maak elke dsg wel een paar kooien schoon, dan houdt je
het netjes bij de vogels. In de vluchten doe ik het wekelijks, dan zeef ik het zand en is het
klaar voor hergebruik.
De tentoonstelling doe ik wel aan mee, als die tenminste doorgaan, de laatste 2 jaar is het
steeds afgelast, had volgens mij wel een paar goede vogels, daarom ben ik blij dat er in juni
een tafelkeuring komt, kan ik toch horen van de keurmeester of het goede vogels zijn om mee
door te gaan.
De tentoonstelling in Harkema vind ik een mooie grote tentoonstelling, met heel veel variatie
dat is het voordeel, van een mooie grote vereniging.
Ook ben ik lid van de PSC, waar ik als ik wat meer ervaring heb, misschien in de toekomst
ook wel eens wil deelnemen aan de tentoonstelling, maar voorlopig blijft het bij de
Woudzangers.
De Filmavonden en vergaderingen wil ik graag bezoeken, ze zijn leerzaam en je weet het wel
en wee van de vereniging, jammer dat er van zo’n grote vereniging, maar weinig leden
aanwezig zijn, dat kunnen er wel veel meer zijn, want ik vind als je lid bent van een
vereniging, je op de aktiviteiten daarvan aanwezig moet zijn.
Ook voor het bestuur is dat een goede zaak, dan weten zij ook dat ze het goed doen.
Het clubblad word hier ook goed gelezen, dan weet je ook wat er gaande is in de vogelsport.

Nu dit keer lees ik het misschien wel 2 keer.
Heb je nog meerdere hobby’s Thomas, o jawel heb nog een grote volkstuin, waar ik op een
biologische en dynamische manier groente kweek, ik werk een hoop met bacterien en
schimmels, die mij de
producten opleveren, dat vind
ik als natuurman een
uitdaging en het gaat goed we
eten er altijd lekker van.
Verder ga ik geregeld met de
zoon de snoekbaarsen in de
boot, daar heb ik een
makkelijke stoel in staan,
zodat ik weinig last krijg van
de rug en dat geeft ook zoveel
rust, op het water dat is
genieten ook al vangen we
niks, het is toch een prachtige
ontspanning. Ook mogen de vrouw en ik graag fietsen, wat we met mooi weer ook vaak doen,
want in de natuur is het prachtig, we gaan ook vaak een weekend weg met de fietsen op de
auto, om elders door het mooie landschap te fietsen en bij slecht weer puzzelen we samen ook
een hoop, van die legpuzzels van 500 of 1000 stukjes, dan is een avond ook zo voorbij. Nou
Thomas deze avond in ook weer bijna voorbij en ik heb geen vragen meer, dus wil ik jullie
bedanken, voor de hele gezellige en leerzame avond, want ik heb er wel weer van genoten en
heel graag tot een volgende keer.
AT Vissia.

Ter overname aangeboden: 6 buitenvluchten, zelf demonteren.
Alles in onderling overleg. Tr. Brouwer, Surhuisterveen tel 0512-362771 bgg 0512-362688
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___________________________________________________________________________
Beste vogelliefhebbers,
2021 eindigt zoals het is begonnen. Covid heeft ons in de macht. We kunnen heel veel niet
meer doen. Ook al willen we nog zo graag. Dat de pandemie ten koste gaat van onze
vogelsport staat als een paal boven water. Veel van onze leden fokken echt voor de beste en
mooiste vogels en willen deze graag showen op de onderlinge, de Friese Kampioenschappen
en de nationale in Zwolle. Enkele zelfs voor de wereldkampioenschappen in Piacenza. Nu dus
niks van dat alles, hoewel ik lees dat de WK nog steeds wel doorgaat. De afdelingen Jubbega,
Ureterp, Lemmer & Koudum, Harlingen, de Westereen, Dokkum, Noardburgum en Drachten
hadden geluk. Die vielen buiten de opgelegde maatregelen. De andere afdelingen moesten
helaas afgelasten. De antwoorden van de overheid gaven ook dit jaar weer veel
onduidelijkheid. Welke vogels vallen nu wel of niet onder het vervoersverbod? Daarbij speelt
de economie een grotere rol dan onze hobby. Ferwert had de leden van Franeker uitgenodigd
bij hun mee te komen spelen op de onderlinge show in Marrum, dit vanwege de bestuur
perikelen in Franeker. Totdat er antwoord kwam dat dit wel kon was dit spannend. “ Vogels
uit een beperkingsgebied mogen naar een show elders. Mits er geen risicovogels bij de
eigenaar aanwezig zijn.” I.v.m. de gebiedsbeperking in Tzum had de afdeling om een reactie
van de overheid gevraagd. Maar dan toch was Covid opnieuw de spelbreker.
De Friese Kampioenschappen in Surhuisterveen vielen binnen
het beperkingsgebied van Lutjegast, waar ook vogelgriep was
uitgebroken. Gelukkig zou de inbreng net na de 30 dagen van
het vervoersverbod vallen, dus er was hoop en het bleef
spannend, wel of geen FK. De afdeling had alles in kannen en
kruiken, tot en met de blinde lijsten. Maar dan toch de beslissing
dat door de opgelegde maatregelen i.v.m. corona uit Den Haag
moest worden afgelast. Heel erg zuur voor iedereen. Namens
alle leden hartelijk dank voor jullie inzet en gastvrijheid! Jullie
gaan nu voor een herkansing in 2023. Gezien de goede samenwerking tot nu toe hebben we

daar alle vertrouwen in. Bestuurlijke zaken voor Friesland staan hierna vermeld. Vanuit de
bond, het hoofdbestuur en de Bondsraad zijn ook nog de nodige zaken te noemen. Het gedoe
met ziekte en fabricage en “tijdige levering “ van ringen staat wel op facebook van de bond.
Nu we elkaar niet kunnen ontmoeten leek ons deze nieuwsbrief wel goed om de lopende
zaken te melden. Aan het eind het verhaal van stenen, grind, zand en water. Wat is echt
belangrijk in ons leven?
__________________________________________________________________________
Bestuur-perikelen.
Bestuurlijk zijn er de nodige zaken te melden met vacatures in het D-bestuur. Ik ben zelf van
plan mijn periode als voorzitter uit te dienen tot 2023. We hebben nu al een jaar lang een
vacature voor penningmeester! Auke stopt in april 22 als secretaris. Ik weet niet hoe we dan
als district verder moeten. We hebben wel zo’n 20 – 25 mensen gevraagd. Ik ben daarmee
gestopt. Ook de vraag hier stellen wie in ons bestuur wil lijkt zinloos! In Groningen en NoordHolland zijn vergelijkbare problemen. Daar hebben ze al geen D-besturen meer. Ook hoor ik
vanuit Drenthe bestuurlijk gerommel. De eerdere beleidsvoornemens van ons district om
samenwerking te zoeken in Noordelijk verband lijken met bovenstaande van de baan. Binnen
de bondsraad gaan we bezig om samen na te denken over de hele structuur van de bond. Ik sta
open voor alle initiatieven en ideeën van jullie. Wat zou het mooi zijn dat nadat dit gelezen is
de vacatures kunnen worden opgevuld.
__________________________________________________________________________
De afdelingen van District Friesland
De afdelingen zijn de kern van district en bond. In 2020 stopte de afdeling Oosterwolde. De
meeste leden vonden elders onderdak, ook zijn er leden gestopt. Erik Hulsman onderhoudt
daar nog de nodige contacten. In Jubbega is ook wel het een en ander gebeurd. Er is een
nieuw bestuur en een nieuw TT. Bestuur. Voorlopig is er weer rust in de tent. Dat werd met
een mooie show bevestigd. Ik werd net (11/12) gebeld door de voorzitter van Grou. Daar
hebben ze een nieuwe secretaris gevonden en de leden willen als afdeling doorgaan. Na het
wegvallen van de showlocatie, de secretaris en ernstige ziekte van de voorzitter waren er
terechte twijfels over het voortbestaan. De voorzitter is gelukkig weer voldoende hersteld. In
Franeker werd de onderlinge show afgelast i.v.m. gebrek aan bestuurders. Na een brandbrief
van de voorzitter en een ingelaste ledenvergadering is het bestuur weer compleet. De afdeling
lijkt daarmee in rustiger vaarwater te komen. Tot slot is het goed te vermelden dat Lemmer en
Koudum voor de 2e x samen een geslaagde show hebben gehouden in Balk. (Zonder
bezoekers overigens) Daar waar het nodig is zien we dat afdelingen elkaar goed weten te
vinden. Dat is fijn om te constateren.
__________________________________________________________________________
Ringenfabricage NBvV.
Deze stopt bij de bond. Er worden straks geen eigen ringen meer gemaakt. Vanaf 1/4/22 gaat
alles digitaal. Onderzoek naar een nieuwe machine en externe fabricage levert bij het laatste

de meeste voordelen op. De ringen worden beter van kwaliteit, beter leesbaar, snellere
productie, helemaal geanodiseerd en afgerond naar binnen. Hans v.d. Stroom heeft een brief
voor alle ringencommissarissen voor de veranderende werkwijze gestuurd. Klaas Snijder
heeft er al een column aan besteed (van ringencommissaris naar ringenadviseur!) en in OVjanuari volgt voor de leden motivatie besluit en uitleg. De kunststofringen vervallen. De prijs
is vergelijkbaar met nu. VB. 3.2 ring gaat van 25 naar 30 cent, De Eur. Cultuur gaat van 50
naar 40 cent. Spoedbestelling is mogelijk, maar blijft even duur en aflevering zal ongeveer net
zo lang gaan duren als nu. Bij het bedrijf in Argentinië staan 6 ringenmachines. Ze leveren nu
al aan andere Nederlandse bonden/verenigingen. Die zijn tevreden over levering en kwaliteit.
Vooral de oudere leden zullen hier moeite mee hebben, vandaar de gewijzigde rol voor de
ringencommissaris. Door Franeker werd zo’n 4 jaar geleden al gevraagd om dit in te voeren,
toen was de tijd er nog niet rijp voor. Nu door diverse oorzaken dus wel.
__________________________________________________________________________
Bondsraad
Zaken uit de bondsraad zijn in deze nieuwsbrief vermeld. Bestuur gedoe in andere districten
en de ringenfabricage waren daarbij het belangrijkste. Er worden werkgroepjes samengesteld
die aan de slag gaan met de vraagstukken zoals benoemd en hoe verder met de
districtsgrenzen? Zijn de (spel)regels nog wel van deze tijd? Binnen de keurmeestervereniging
is onderzocht of er voldoende keurmeesters zijn in de toekomst. Er stoppen nogal wat
keurmeesters.
__________________________________________________________________________
Wel of geen vogels op de show?
Binnen onze bond is Henk van der Wal de contactpersoon tussen hoofdbestuur, bondsraad,
districten met R.I.V.M. en ministerie van LNV.(en wie niet meer) De vraagstelling rond
vogelgriep gaat dan ook via Henk. Om jullie inzicht te geven in hoe technisch de wetgeving in
elkaar steekt hierbij de reactie van een deskundige. De vraagstelling gaat over vervoer van
vogels vanuit een beperkingsgebied naar een andere show. Uiteindelijk mocht dat dus wel,
zoals eerder geschreven. Waarom duurt het zo lang voor we een antwoord krijgen? Het is toch
al vaker voorgekomen, dan weet het bestuur het toch! Zomaar wat vragen die we uit de leden
te horen krijgen, daarom dit stukje. Elk jaar verandert er wel wat in wet- en regelgeving en
speelt Brussel een grote rol. De basis voor deze beslissing staat hieronder. De deskundige
schrijft zelf; Hou je vast, want dit is nogal een juridisch verhaal en niet gemakkelijk in een
paar zinnen te vangen. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk op te schrijven.
•

In de gebiedsregeling is in artikel 4 opgenomen dat het verboden is om vogels te
verplaatsen vanuit en naar een inrichting. Een inrichting is in de AHR gedefinieerd
als:
27) „inrichting”: een ruimte, structuur of, in geval van een veehouderij waar
dieren buiten worden gehouden, een milieu of plaats waar dieren of levende
producten worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis, met
uitzondering van: a) huishoudens waar gezelschapsdieren worden

gehouden; b) dierenartspraktijken en veterinaire klinieken;
In bijlage 1, deel B van de AHR zijn gezelschapsdieren gedefinieerd. Voor
vogels is daarin het volgende opgenomen:
Vogels: andere vogelsoorten dan kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden,
ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae), mits ze
voor niet-commerciële privédoeleinden worden gehouden.
•

•

Hieruit volgt dat kippen, kalkoeken, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven,
fazanten, patrijzen en loopvogels nooit gezelschapsdieren zijn, en andere vogelsoorten
wel (bijv. een kanarie) mits ze voor niet-commerciële privédoeleinden worden
gehouden. Houders van de hiervoor genoemde opsomming aan vogelsoorten, of
houders van commercieel gehouden vogels (om het even welke soort) worden per
definitie als ‘inrichting’ aangemerkt, en voor deze houders geldt dus het
verplaatsingsverbod van vogels in een beperkingszone.
Mensen die alléén vogels hebben die onder deze definitie van gezelschapsdier vallen
(bijv. iemand met drie kanaries), kunnen met hun vogel(s) vanuit een beperkingszone
naar een gebied buiten een beperkingszone reizen. Iemand die een aantal kanaries
heeft, maar ook 3 kippen, mag dus niet vanuit een beperkingszone kanaries vervoeren
naar een andere locatie (en binnen de beperkingszones geldt per definitie een verbod
op het samenbrengen van vogels, dat had ik in een vorige mail toegelicht).

Dus, samengevat:
•
•
•
•

Samenbrengen van vogels (alle vogels) is verboden in een beperkingsgebied.
Buiten de beperkingsgebieden is het samenbrengen van risicovogels verboden.
Verder geldt er in het beperkingsgebied een verbod op verplaatsing van vogels vanuit
inrichtingen.
Verplaatsing van “gezelschapsdier-vogels” (conform de definitie hierboven) is wel
toegestaan, want geen inrichting. Maar ook deze “gezelschapsdier-vogels” mogen niet
samengebracht worden in een beperkingsgebied (want verbod op samenbrengen
vogels) en buiten een beperkingsgebied mogen deze gezelschapsdier-vogels alleen
samengebracht worden voor zover er geen risicovogels op die plek worden
samengebracht.

Het kan dus per houder in zo’n beperkingsgebied verschillen wat er mag, afhankelijk van de
vogels die diegene heeft. Iemand die vogels commercieel houdt (om het even welke vogels)
of iemand die kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten,
patrijzen en/of loopvogels houdt met welk doel dan ook valt onder de definitie ‘inrichting’ en
die mag geen vogels (om het even welke vogels) vervoeren vanuit de beperkingszone.
Onderstaande werd op facebook van Friesland geplaatst en staat op de website van de NBvV.
Vogels uit een beperkingsgebied mogen naar een show elders. Mits er geen risicovogels bij de
eigenaar aanwezig zijn. Dus heb je kanaries en tevens kippen dan mag het niet. Omdat veel
leden het lastig vinden om regels te lezen staat het er in Jip&Janneketaal en vraag&antwoord
vorm op.
Ik woon in een Beperkingsgebied. Wat mag ik dan? Als je geen loopvogels (risicovogels)
op je erf hebt, mag je gewoon met je gezelschapsvogels naar een vogelevenement elders.
Heb je naast gezelschapsvogels ook loopvogels, de risicovogels, zoals een toom kippen,

kwartels, eenden, enz. dan mag je helaas geen enkele vogel vervoeren en kun je niet meedoen
aan een tentoonstelling. Ook niet met gezelschapsvogels!
Wat zijn “gezelschapsvogels”? Dat zijn de niet-risicovogels die hobbymatig gehouden
worden, zoals onder anderen de kanaries, exoten en parkieten.
En wie zijn de “risicovogels”? Dat zijn; kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen,
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae)
Ik (ben lid van de NBvV en) ben bedrijfsmatig met vogels bezig. Wat mag ik dan
woonachtig in een Beperkingsgebied? Je hebt een “ inrichting” en dan mag je geen vogels
vervoeren of naar een vogelevenement.
Welke beperkingen zijn er nu er vogelgriep in Nederland heerst?
Bij ruiming van een pluimveebedrijf wordt een 10km Beperkingsgebied ingesteld. In die zone
mag geen vogelevenement gehouden worden. Dit duurt minimaal 30 dagen.
Op www.lnv.nl vind je waar dit geldt.
En hoe zit dat buiten zo’n Beperkingsgebied?
Een tentoonstelling of vogelbeurs kan gewoon doorgaan, maar loopvogels zoals, kwartels en
patrijzen niet!
Tot slot verwijs ik hierbij naar de monografie vogelgriep van de hand van H.K. van der Wal,
nr. December 2021 DE&W 09. Alle vragen die er bij de leden leven worden hierin
beantwoord.
Samenvattend: Een houder die vogels commercieel houdt (om het even welk soort) of Een
houder van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten,
patrijzen en/of loopvogels houdt, met welk doel dan ook, valt onder de definitie “inrichting”.
Deze twee groepen houders van vogels mogen geen vogels (om het even welke soort)
vervoeren vanuit de beperkingszone!
__________________________________________________________________________
Tentoonstellingen 2022.
Auke heeft nog niet alle aanvragen binnen. Ik kan me voorstellen dat je daar na alle gedoe
met vogelgriep en covid even geen zin aan had maar het is toch wel nodig om aan te vragen.
Damwoude, Franeker en Grou moeten nog even actie ondernemen.
___________________________________________________________________________
Jubilarissen
Ook het lopende seizoen
zijn er weer veel spelden
aangevraagd en uitgereikt.
De spelden zijn naar bijna
alle afdelingen verzonden
en zullen door de eigen
voorzitter worden
opgespeld, tenzij er
afspraken zijn gemaakt met
het D-bestuur. 25 jaar
wordt steeds minder, 40 en

50 jaar steeds meer uitgereikt. Zou dit met de vergrijzing te maken hebben? Van enkele
huldigingen hierna de plaatjes.
In Drogeham werden K. Kloosterman, B. Wassenaar, W. Kloosterman A. Nicolai door
commissaris J.S. Andringa in het zonnetje gezet.
Op de foto van links naar rechts A.T Vissia(VZ), J. Andringa namens het District, K.
Kloosterman 25 jaar, B. Wassenaar 25 jaar steunlid, W. Kloosterman 40 jaar, A. Nicolai 25
jaar. A. Martinez 40 jaar R. Idema, A v/d Ploeg en H v/d Ploeg allen 25 jaar, waren niet
aanwezig.

Bij Introka Harlingen was er naast de
prijsuitreiking van de onderlinge
tentoonstelling in week 45 nog een
feestelijke huldiging.
De heer A. Alberda kreeg de speld voor zijn
50-jarig lidmaatschap opgespeld. Omdat de
speld van 40 jaar nooit was uitgereikt kreeg
hij die alsnog opgespeld. Ik vond nog een
“oude“ speld met de bekende goudvinken in
de voorraaddoos!

Erelid Introka.
Voorafgaand aan de huldiging van de kampioenen van de onderlinge tentoonstelling van
Introka, in week 45, werd de heer Gerrit Brinksma door het bestuur en de leden van zijn
eigen volièrevereniging in het
zonnetje gezet. De reden voor de
huldiging staat hierna. Gerrit was
decennialang bestuurslid en
vertegenwoordigde hij de
vereniging in het Regio-overleg.
Daarnaast was hij jarenlang de
materiaalman. Bij de
tentoonstellingen is Gerrit een vaste
waarde. Zo is hij bij de opbouw
aanwezig, bij de inname van de
vogels en bij het afbreken en
opbergen
van het materiaal. Hij erg actief bij de werving van sponsoren voor de tentoonstelling. Voor al
zijn werk voor de vereniging werd Gerrit tot Erelid van Introka benoemd. (v.l.n.r.)secretaris

Jacob van der Meer, districtsvoorzitter Sicco
Veenstra, erelid Gerrit Brinksma en voorzitter Albert Kooistra

“ Hun welzijn….is onze zorg “
Met deze slagzin is de doelstelling van de Commissie Dierenwelzijn, ethiek & Wetgeving van
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers bondig samengevat. Waar het de aan ons als
vogelliefhebbers van kooi- en volièrevogels toevertrouwde vogelsoorten betreft, is onze
gezamenlijke zorg de borging van het welzijn en het voortbestaan van deze vogels.
===================================================================
Verhaal: De meester en de stenen
Een Tibetaanse meester gaf eens een lezing voor een klas
economiestudenten. Op zijn bureau stalde hij een glazen
vaas en een aantal kiezelstenen.
Een voor een deed hij de stenen in de vaas, tot er geen steen
meer bij kon. “Is de vaas vol?”, vroeg hij aan de klas. “Ja”,
oordeelde de klas.
Grind
De meester glimlachte en pakte van onder het bureau een pot met grind, die hij in
de vaas gooide. Met een beetje schudden verdween al het grind in de vaas.
Opnieuw vroeg de professor: “Is deze emmer vol?” Zijn toehoorders begrepen
zijn opzet. Eén van antwoordde: “Waarschijnlijk niet…”
Zand
Daarop haalde de wijze onder de tafel een
zakje zand. Aandachtig goot hij het in de vaas. Het zand
vulde de plaatsen tussen de grote stenen en de kiezeltjes.
Toen hij dat gedaan had, vroeg hij weer: “Is deze emmer
vol?” Ditmaal schudden allen eensgezind het hoofd.
“Goed”, zei de professor.
Water
Hij nam een kannetje water en vulde de emmer tot de rand.
Hij richtte zich tot de groep en vroeg: “Welke grote waarheid toont dit
experiment ons?” De moedigste antwoordde: “Het toont aan dat onze agenda
nooit zo vol is als we denken. Als we het echt willen , is er altijd wel tijd voor

meer afspraken en meer activiteiten.
“Nee”, antwoordde de wijze geleerde, “daarover gaat het niet.
De grote waarheid die in dit experiment schuilt, is het volgende: als je niet eerst
de grote stenen in de pot doet, krijg je ze achteraf niet meer in.
Onze stenen
Wat zijn de grote stenen van ons leven? Onze familie, onze
vrienden, onze dromen, ons geloof? – Als we meer belang
hechten aan de kleinigheden zoals de kiezeltjes en het zand,
dan zullen zij alle ruimte in beslag nemen en blijft er geen
tijd meer over voor de belangrijke, grote dingen in het
leven.
Vergeet daarom niet jezelf de vraag te stellen: wat zijn de
stenen van je leven? En leg die vervolgens als eerste in de
vaas. Laat ze niet in de verdrukking komen, maar geef z e de ruimte, geef ze
voorrang.”
Dit geldt ook voor zaken op je werk, wanneer je niet eerst de grote taken doet,
raakt je dag gevuld met kleine taakjes, het zand…of water..
Sicco Veenstra, voorzitter.
=================================================================
Agenda 2022
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 juni 2022, dan verschijnt het
volgende clubblad met uw nieuws laatst juni 2022.
De Redactie AT Vissia
Nieuwe Leden
6ULW
9ULX
7ULP

From, S
Houten, R van
Ophuis, S

Vossepol 2
Flaekstrjitte 39
Reitsmastrjitte 34

9231 HH
9281 NJ
9281 LD

Surhuisterveen
Harkema
Harkema

Zijn er nog leden die in de kweeklijst willen, want er is nog wel ruimte vrij, als je het wilt, bel
of mail even met de redactie en dan kom je er de volgende keer er ook in de staan.
Kweeklijst 2022

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
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

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.
.
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

Tafelkeuring 2022
Wij gaan zaterdag 11 juni een tafelkeuring organiseren voor de leden van de Woudzangers
Het is de bedoeling dat ieder lid vogels mag opgeven, die door een keurmeester van de NBvV
word gekeurd, in het bijzijn van de eigenaar, zodat je ook kunt horen wat de keurmeester van
de vogel vind, daar kun je een hoop van leren.
Dus leden kom langs met enkele vogels, het kost niets maar er zijn ook geen prijzen aan
verbonden, wel worden de vogels geplaatst als nummer 1,2,3 enzovoort.
Het inschrijfformulier staat in dit clubblad en moet wel voor 15 mei ingeleverd worden, dit in
verband met het vastleggen van de keurmeesters.
Tevens gaan we tussen de middag broodjes met een kop soep eten, wat ook op kosten is van
de Woudzangers, zo willen wij er een leuke leerzame dag van maken.
Het programma is als volgt de vogels kunnen ingebracht worden, tussen half 9 en 9.00 uur.
Daarna kunnen de keurmeesters beginnen met keuren, wat wij dan per lid gaan doen.
Daarvoor wordt je opgeroepen door onze tt secretaris en mag je met jou vogels naar de
keurmeester. Als je klaar bent komt de volgende aan beurt en als we dan allemaal zijn
geweest gaan de keurmeesters de vogels plaatsen, van nummer 1 tot hoeveel er zijn. Het gaat
wel per klasse, maar op het inschrijfformulier hoef je alleen maar de soort in te vullen, geen
klasse nummers dus dat is makkelijk.
Ook stelt de vereniging leenkooien beschikbaar, waarvoor je een afspraak moet maken, voor
het afhalen bij de Klok, dat kan via Y ter Veld tel 0640498507, of C Wiersma tel
0512362971.
Het formulier moet wel voor 15 mei ingeleverd worden bij.
G van Lune.
De Ring 18
9285RZ Buitenpost tel 06-55734402
e-mail: tentoonstellingssecretaris@dewoudzangers.nl.

Jaar van de Merel in 2022
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland kiezen ieder jaar een
vogelsoort waar we ons in het bijzonder op richten. Dat doen we door middel van
(publieks)onderzoek en door meer aandacht voor deze vogel te vragen. Dit jaar gaat het
anders. We bereiden ons voor op 2022: het Jaar van de Merel.

Meest talrijke broedvogel, maar…
Wie kent hem niet, met zijn zwarte pak en parmantige gele snavel: het merelmannetje dat
vanaf de hoek van het dak zijn dromerige lied zingt. De merel is de meest algemene
vogelsoort van ons land en een bekende tuinvogel. Maar vanaf 2016 is er iets opmerkelijks
aan de hand: de aantallen duikelen omlaag. In een paar jaar tijd is bijna 30 procent van de
broedende merels verdwenen, zo blijkt uit landelijke tellingen. Veel vogelliefhebbers zagen
‘hun eigen’ merel ineens niet meer.

Mogelijke
redenen voor de
afname
We willen graag weten
waar deze forse afname
door komt. We vermoeden
dat het usutu-virus veel
slachtoffers heeft gemaakt.
Is dat inderdaad zo en
maakt het virus nog steeds
slachtoffers? Of brengen merels ook minder jongen groot? En zijn er verschillen tussen de
aantallen merels binnen en buiten het stedelijke gebied? Hoe algemeen deze soort ook is, we
blijken heel veel dingen nog niet te weten. Daarom duiken we in het Jaar van de Merel dieper
in de aantalsontwikkeling en het broedsucces van de soort.
In 2022 staat een groot publieksonderzoek op het programma. Dat jaar zijn ook de
gemeenteraadsverkiezingen. Een mooie kans om op lokaal niveau aandacht te vragen voor
groene wijken en tuinen, zowel in het stemhokje als ook daarna. Want merels zijn niet zo dol
op stenen en tegels. Maar ook 2021 stond in het teken van deze soort. Dit jaar gebruikten we
om vooronderzoek te doen. De focus lag vooral op nestonderzoek. Hiermee wilden we
onderzoeksvragen opstellen die we dit jaar samen met een brede groep belangstellenden
kunnen beantwoorden.
Hopelijk draagt het onderzoek in het Jaar van de Merel bij aan een beter begrip van de
kwaliteit van onze wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels met wie we onze
steden en dorpen delen!5 Tips om van elke tuin een mereltuin te maken
De merel zit in bijna elke tuin en op bijna elk balkon. 'Piet, piet, piet!' roept ie als u er
rondloopt. Niet voor niets is hij één van de meest populaire vogels. Maar, er is wat geks aan

de hand: vanaf 2016 is een derde van alle merels verdwenen, terwijl er niet meer predatoren
zijn gekomen. Het usutu-virus heeft er vast mee te maken, maar dat verklaart niet alles.
Daarom is 2022 het is het Jaar van de Merel: we zoeken uit waar de merels last van hebben en
wat we eraan kunnen doen.

Een mereltuin maken
U kunt op 5 manieren uw tuinmerel helpen, of in elk geval het leven gemakkelijker maken.
Zo biedt u (natuurlijk) voedsel, en veilige plekken om te rusten of te broeden. Maakt u ook
een echte mereltuin? Tip 2, 3 en 4 zijn ook
prima uitvoerbaar op het balkon.
1. Grasveldje

Merels zijn gek op wormen en die vinden ze in
uw gazon. In een echte mereltuin mag een
klein grasveldje daarom niet ontbreken. Al
zaait u maar een paar vierkante meter graszaad
in, dan zijn ze al blij en is het territorium naar
hun gevoel compleet. Houd het 's zomers lekker nat met regen- of badwater, dan zijn de
pieren makkelijker te pakken.

(Klim)planten zet u op een balkon gewoon in
potten, gras vinden ze wel in de buurt.
2. Klimplanten

Een klassieke nestelplek voor merels is een
lekkere dichte klimop. De bladeren bieden
bescherming tegen katten en andere rovers en
de late bessen zijn welkom voedsel voor de
ouders. Maar ook andere klimplanten zoals
klimhortensia, klimroos, hop of wilde
kamperfoelie weet de merel te waarderen.
3. Appels

Merels en andere lijsterachtigen houden van fruit en zijn best bereid er ruzie om te maken.
Leg een paar halve appels of peren voor ze op de grond in de tuin en strooi er wat rozijntjes
bij. Vechten ze elkaar nou de tuin uit? Maak dan een paar van dit soort voerplekken met flink
wat ruimte ertussen.

4. Struiken met bessen

Struiken met bessen zoals de lijsterbes of vuurdoorn zijn niet alleen voor de merel, maar
eigenlijk voor alle tuinvogels een must. Ze hebben alles: bloemen (met insecten) in het
voorjaar, bessen in het najaar en het hele jaar door dichte (stekelige) plekken om te rusten of
een nestje te bouwen.
5. Rommelhoekjes met bladeren

Ruim de tuin niet spik en span op, maar laat her en der in een paar rommelhoekjes wat
bladeren en takken liggen. Of maak een composthoop. Kleine diertjes leven onder de bladeren
en tussen de takken en dat maakt het voor de merel makkelijker om voedsel te vinden.

Clubavond 8 februari 2022
Deze dinsdag avond hadden we een dia lezing verzorgd door Marcel van Kammen
uit Veenwouden. Eindelijk weer een contactavond.
Met Marcel hebben we weer een nieuw gezicht en jonge hond gevonden die zich
interesseert voor de natuur en vogels in zijn omgeving en ook ver daarbuiten. Hij
maakt vele natuurfoto’s en wil die graag delen met anderen. Hij begon zijn serie met
foto’s van onze eigen omgeving en vertelde daarbij op geheel eigen wijze zijn
verhaal hoe de foto’s en zijn beleving tot stand kwamen. Zoals gezegd begon hij
bijna thuis om na wat omzwervingen te eindigen in Amerika.
Al met al heb ik vernomen dat de meesten van de bezoekers weer een leuke avond
hebben gehad. Daar doen we het natuurlijk voor.
Enigste nadeel was nog wel een beetje dat we best wel snel door de dia’s heen
moesten denderen want we hadden nog wel met de avondklok van 10 uur te maken.
Ook dat was weer een unieke ervaring want we werden klokslag 10 uur allemaal de
Klok uitgestuurd.

Op naar de volgende van 22 maart 2022 !!!!!!!!!

Ledenvergadering 22 februari 2022
Aanvang 20.15 uur. Aanwezig 16 personen incl. 5 man bestuur.
J. Andringa (bestuur), D. Elzinga, H. de Haan, A. Bijlsma en E. Westerhof met kennisgeving
afwezig.

1. Opening:
Arend heet een ieder welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen/ingekomen stukken:
- Er zijn 2 leden overleden, namelijk H. Marinus (80 jaar) en E. Fokkema (70 jaar).
Voor hen houden we één minuut stilte
- Vanaf de derde ronde voor 2023 moet een ieder zelf zijn of haar ringen via de
website van de bond bestellen. Wietze van der Veen is beschikbaar voor ondersteuning
indien nodig. Een vraag v.w.b. de levertijd, deze zal tussen de 6 en 8 weken zijn. De
administratiekosten zullen €6,- bedragen.
3. Notulen en jaarverslag secretaris:
Wilfred leest deze voor: er zijn geen op- of aanmerkingen.
4. Jaarverslag penningmeester:
- Het jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie.
- Benny deelt het jaarverslag uit met de opmerking dat het een vertekend beeld geeft
omdat de advertentiegelden voor de TT wel geïnd zijn maar er geen TT is geweest
door coronamaatregelen, voor de TT van 2022 zullen de adverteerders dus ook niet
hoeven te betalen. Wel is het eindsaldo hoger dan het eindsaldo van 2020 ook na aftrek
van de advertentiegelden.
- Benny vraagt of we lid willen worden van de Rabobank om zo te kunnen stemmen
voor de clubactie, hierdoor ontvangt de club extra inkomsten.

5. Benoeming kascommissieleden:
- Voor dit jaar zijn de volgende kascommissieleden gekozen:
H. Pel en A. Helder T. Vellema staat op reserve.
6. Bestuursverkiezing:
- Aftredend en herkiesbaar: Wietze van der Veen (Ringencommissaris) en Arend Vissia
(Voorzitter)
- Aftredend en niet herkiesbaar: M. Ophuis (Materiaalbeheer)
- Kandidaat Materiaalbeheer: Yorick ter Veld (in samenwerking met Kees)

Er zijn geen tegenkandidaten gemeld waardoor we geen verkiezing hebben en de kandidaten
verkozen zijn.
7. Pauze:
8. Uitslag bestuursverkiezing:
- Zie punt 6
9. Contactavonden/Ledenvergaderingen:
- er zijn geen nieuwe voorstellen voor de contactavonden, mochten er mensen zijn
die na het lezen van de notulen/clubblad nog ideeën hebben dan mogen ze deze
doorgeven aan H Pel.
- 11 juni 2022 zal de eerder voorgenomen tafelkeuring plaatsvinden in de Klok te
Harkema. De tafelkeuring is bedoeld om aanwijzingen te krijgen van de keurmeesters
wat er nog verbeterd kan worden om tot een hogere score te komen bij een TT. Het
maximum aantal in te zenden vogels zal 5 of 10 vogels zijn afhankelijk van het aantal
deelnemers. Er zijn aan de keuring geen prijzen verbonden maar er volgt wel een
uitslag. Tussen de middag zal er soep met broodjes geserveerd worden. De
inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur en deze moeten uiterlijk 15 mei
2022 binnen zijn!
10. Terugblik 2021:
- Zie punt 3
11. Rondvraag:
- T. Vellema vraagt, is het ook mogelijk is om de datum van de TT te vervroegen?
omdat deze periode de afgelopen 2 jaar steeds in de periode met coronamaatregelen
viel waardoor deze niet door kon gaan, dit is niet mogelijk i.v.m. het nog niet TT-klaar
zijn van de vogels en ook zal dit dan samen vallen met andere shows waardoor de
opkomst minder hoog zal zijn. Ook dient dit dan opnieuw aangevraagd te worden.
- H. Pel vraagt, zijn we nog steeds kampioen? het antwoord is ja, we zijn nog steeds
kampioen omdat er geen wedstrijd meer is geweest.
- Arend vraagt T. Vellema voor de rubriek “kennismaken met”
Arend sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Vogelweetjes
Het lieve koolmeesje
Het koolmeesje is een
veelvoorkomende gast op de
voedertafel.
Het koolmeesje is een mooi bont
gekleurd vogeltje met een duidelijke
zwarte kop. De breedte van zijn
zwarte streep op de borst van het
mannetje bepaalt hoe aantrekkelijk
hij is voor de vrouwtjes. Hoe breder
de streep op de borst hoe meer
aandacht hij krijgt van de vrouwtjes.
Ook op de voedertafel zullen de mannetjes met bredere streep voorrang krijgen.
Koolmezenvallen vaak ten prooi aan de havik of de sperwer, en eekhoorns roven met regelmaat hun
nesten leeg. Maar wat veel mensen niet weten is dat dit lieve vogeltje in tijden van extreme honger
ook zelf kleine vogels kunnen doden om ze vervolgens op te eten. Er zijn gevallen bekend dat de
koolmees een barmsijs doodt en ook in Hongarije is er een grot waar kleine vleermuizen worden
aangevallen door koolmezen. Dit doen ze enkel bij gebrek aan ander voedsel en uit hun gedrag om te
overleven.
Wist je dat:
•
•
•
•

De kolibrie als enige vogel ter wereld ook achteruit kan vliegen!
De ooievaar over hun poten poepen om af te koelen in hete zomers.
Het verdampen van de ontlasting onttrekt warmte aan de vogels zelf, zodat ze afkoelen.
Zeegaande vogels zoals albatrossen, pijlstormvogels een speciaal aangepaste zoutklier waarmee
ze het teveel aan zout in zeewater door hun neusgaten kunnen uitscheiden. Daardoor kunnen ze
weken, maanden of zelf jaren aan een stuk op de open oceaan verblijven.

MOP
Vrouwelijke patiënt: ‘Dokter ik moet u even spreken over mijn echtgenoot. In de twintig jaar dat we
getrouwd zijn is, hij altijd een gelukkig en tevreden man geweest, en hij heeft altijd veel van me
gehouden.
Maar sinds hij bij u geweest is, is hij compleet veranderd. Hij is nooit meer thuis, neemt me nooit
meer mee uit eten, geeft me geen enkel geschenk meer, en krijg nooit geen compliment………
Hij kijkt me zelf niet meer aan. Uw behandeling heeft blijkbaar zijn hele persoonlijkheid veranderd!’
Dokter: ‘Ik heb hem helemaal geen behandeling voorgeschreven mevrouw. Ik heb alleen gezegd dat
hij zich een bril moest aanschaffen’.!!!

Jaarverslag volierevereniging ‘De Woudzangers’ 2021
Zou het ooit nog ophouden met de corona? Ik denk persoonlijk dat we hier mee moeten leren gaan
leven, net zoals we dat met een gewone griep moeten. Want ik ben wel weer toe aan een normaal
leven waarin we onze hobby’s weer vrij kunnen uitoefenen. Gewoon weer een vergadering,
contactavond of een tentoonstelling met het bijbehorende feestje! Ja daar heb ik echt wel weer zin
in. Hopen dat onze nieuwe regering hier snel een weg in mag vinden.
Dit jaar konden we onze jaarvergadering pas houden in Juni wat werd bezocht door 25 leden. De
contactavonden moesten helaas overgaan. De TT vergadering werd gehouden op 22 Oktober en
werd bezocht door 18 leden.
Wat een mooie 61e tentoonstelling met 510 ingeschreven vogels moest worden, werd net door
nieuwe regels door de neus geboord. Wat een pech, heb je alles in kannen en kruiken krijg je net het
weekend voor de tt de nieuwe maatregelen. Alle vrijwilligers en sponsoren toch hartelijk bedankt
voor de inzet!
Gelukkig was er ook goed nieuws het afgelopen jaar. Zo mocht Arend Vissia door de leden verkozen
worden als onze voorzitter. En we mochten Gerrit van Lunen als TT-secretaris en Wilfred de Haan als
penningmeester in opleiding, welkom heten binnen ons bestuur. 12Nieuwe leden mochten we
verwelkomen dit jaar. Ook zagen we dat de 2 vergaderingen die we gehouden hebben door meer
leden bezocht zijn en daar zijn wij als bestuur erg blij mee. En ondanks de maatregelen konden we
toch nog een klein maar zeer gezellig besloten feestje houden voor onze jubilarissen.
Acht jubilarissen waren er dit jaar, dus reden voor een feestje:
40 jaar lid: W. Kloosterman, Buitenpost en A. Martinez, Augustinusga.
25 jaar lid: R. Idema, Kollum, A.vd Ploeg, Eastermar, A.Nicolai, Kootstertille, K.Kloosterman, Triemen,
H. vd Ploeg, Eastermar en B.Wassenaar, Stroobos .De speldjes werden uitgereikt door J. Andringa,
namens het District en namens De Woudzangers kreeg men van de voorzitter A. T. Vissia een cadeau
en een bos bloemen.

Dit jaar is er een fruitmand gebracht bij: K.A. Bakker, G. van Lune, B. de Jong en H.H. Postma.

Op 80 jarige leeftijd is overleden ons steunlid H. Marinus en op 3 September is op 70 jarige leeftijd
overleden ons steunlid E.W. Fokkema uit Bakkeveen. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Op 31 December 2021 hadden we 161 leden en 13 steunleden. Totaal 174 leden.
We hopen dat we in 2022 elkaar weer meer kunnen treffen tijdens de activiteiten van de vereniging.

Uit de oude kranten 1999.

`

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina, van het eerste clubblad van 2022, hoop dat u het met plezier
hebt gelezen en dat u wat aan de informatie heeft, ik heb het weer met plezier gemaakt.
De adverteerders wil ik dank zeggen voor hun spontane medewerking, want zonder hen
konden wij niet zo’n mooi clubblad maken, ook zijn er weer enkele nieuwe adverteerders
namelijk, volière bouw Koos de Boer uit Drachten, doe het zelf winkel Hulshoff uit
Kootstertille en Aldert Hiemstra uit De Westereen, voor mestonderzoek en medicatie voor uw
vogels, dus leden houdt bij aanschaf van uw materiaal rekening met hun.
Gelukkig verdwijnen de corona maatregelen ons zo langzamerhand, niet dat het voorbij is dat
zal voorlopig wel onder ons blijven, maar we hebben wel weer meer vrijheid.
Tevens wil ik Y ter Veld welkom heten, in het bestuur van de Woudzangers als
materiaalbeheerder in samenwerking met C Wiersma, dat we nog lang mogen samenwerken.
Ook BE van den Akker bedankt voor het verhaal, uit de oude kranten en de medewerking aan
het tot stand komen van dit clubblad.
JS Andringa ook bedankt voor het jaarverslag, jammer dat je de laatste vergadering ziek was
en daardoor de notulen ook niet kon maken, gelukkig hadden we nog een hele goede
vervanger, namelijk onze nieuwe penningmeester, die ik daarvoor wil bedanken, verder gaat
hij zo langzamerhand alles van Benny overnemen, nu heeft hij ook al de ledenmutaties aan de
redactie doorgegeven, daarvoor mijn dank WF de Haan en veel succes met de verdere
opleiding van docent van den Akker.
H Pel ook weer bedankt voor de Pellerubriek en de contactavonden, jammer dat je zo’n volle
agenda hebt, nu moet je kiezen waar je heen gaat en dan ben ik het met je eens, dat je naar een
concert gaat, want daar heb je kaarten voor gekocht en door de coronamaatregelen, is het dit
keer niet anders.
W Weening ook weer bedankt voor de vogelweetjes en de mop, gelukkig heb je een vrouw,
die als je ziek bent het van je overneemt, bij deze wil ik je beterschap wensen en hopende dat
je het de volgende keer weer zelf kan doen.
T Vellema moet ik ook bedanken voor de medewerking, aan de kennismaking met en de
gastvrijheid, het was voor mij weer een hele gezellige en leerzame avond, dat zijn de mooie
dingen om zo’n verhaal te maken. De nieuwe leden wil ik ook welkom heten bij de
Woudzangers, hoop jullie gauw te ontmoeten op 1 of andere activiteit van de Woudzagers, de
eerste keer kan al zijn op 11 juni als we een tafelkeuring organiseren, hopende dat de leden
spontaan mee gaan doen, om het tot een succes te maken, aan het bestuur zal het niet liggen.
Ook wens ik iedereen een goed kweekseizoen, want dat is wel 1 van de mooiste periodes van
de vogelhobby,dan kunnen we in week 46 misschien eindelijk na 2x te hebben afgezegd,
onze 61e onderlinge vogeltentoonstelling organiseren. Verder valt er niet veel te melden, wel
hoop ik dat een ieder gezond blijft en heel graag tot 11 juni, als we elkaar kunnen ontmoeten
bij de tafelkeuring.
De Redactie AT Vissia.

