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DE
WOUDZANGERS

Beste woudzangers.
U ziet voor de eerste keer ons clubblad op de website.
Het is de bedoeling dat de leden waarvan het email adres bekend is vanaf april
2015 de papieren uitgave van het clubblad niet meer ontvangen.
Leden welke niet over een computer beschikken blijven de papieren uitgave
wel ontvangen.
Reden voor deze ontwikkeling is de besparing op de drukkosten (gemiddeld
kost een papieren uitgave van ons clubblad € 1,45). Er worden gemiddeld 220
clubbladen gedrukt. Ook de bezorgers hoeven nu minder clubbladen langs te
brengen, wat weer scheelt in tijd en brandstofkosten.
Er zijn ondertussen ca. 100 email adressen bekent. U wordt dringend verzocht
uw emailadres door te geven aan onze ledenadministratie. U kunt dit
gemakkelijk doen door even een email te zenden naar
ledenadministratie@dewoudzangers.nl
Hebt u nog ideeen of opmerkingen over deze (proef) uitgave, dan horen wij dit
graag van U!

Benny van den Akker.
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Voorwoord
Het laatste clubblad van 2014 is weer een feit, ook het jaar is bijna voorbij. 2015 staat voor de
deur voor je het weet is er een jaar om. We kunnen als vereniging terug zien op een goed jaar,
vooral de onderlinge tentoonstelling was weer vanouds met 557 vogels op de show, dit was
weer top inzending van de Woudzangers leden. Dit over trof alles want als je zo links en
rechts met leden sprak hoe was de kweek, heb je wat vogels op stok gekregen was het
antwoord niet goed en niet veel jongen. Maar als je dan weer naar de inzending ziet. Op
maandag 10 nov. zijn we begonnen met de opbouw, dat om 4 uur was de zaal gereed voor de
inbreng vogels, om 21 uur waren alle ingeschreven vogels binnen, hierna werden de
keurlampen opgehangen, zo stond alles klaar voor de keuringsdag. Dinsdag om 8.30 uur
waren de keurmeesters aanwezig eerst werd er koffie gedronken, negen uur werd begonnen
met het keuren, deze keuringsdag had keurmeester T. de Graaf de leiding, deze verliep zeer
vlot. Hierna werden de kampioenen, ere, eerste, tweede en derde prijzen op de kooien geplakt.
Woensdag om twintig uur werd de tentoonstelling geopend en werden de kampioenen bekend
gemaakt en kon een ieder zijn keurbriefje krijgen het was een gezellige avond. Donderdag en
vrijdag was de t/t van 14.00 tot 22.00 uur open voor publiek, deze beide avonden werden goed
bezocht. Ook zaterdag morgen van 10.00 tot 12.00 uur was de TT open, ook redelijk bezoek.
We kunnen terug zien op een zeer geslaagde onderlinge tentoonstelling. Eerst konden de
vrijwilligers de vogels uit halen, om half twee konden de andere inzenders de vogels ophalen.
Hierna werd de zaal in gereedheid gebracht voor de feestavond. We konden om 19.00 uur 57
leden verwelkomen, eerst werd het buffet aangepakt wat goed verzorgd was en ons goed liet
smaken. Na een korte pauze werden de jubilarissen gehuldigd, Max Oppedijk 50 jaar, Klaas
Bosma 40 jaar, Bouke de Jong 25 jaar. Deze leden kregen uit handen van de districtvoorzitter
het bij behorende speld op gespeld. Waarna ze werden gehuldigd door de Woudzangers. Max
werd een spiegel met inscriptie aangeboden, Klaas een bokaal met inscriptie en Bouke een
klok met inscriptie, tevens kregen ze nog een boeket bloemen. Na dit gebeuren werd Max nog
een keer naar voren gehaald, Max kreeg een oorkonde van lid van verdienste, hij heeft veel
voor de vereniging gedaan n.l. alle advertentie voor het clubblad en catalogus worden door
hem gemaakt, wat er altijd goed verzorgd uit ziet. Er waren nog twee leden onder anderen, L
Pruis 25 jaar lid en K. Kooistra 25 jaar steun lid. Hierna werden de kampioenen, ere, eerste,
tweede en derde prijs winnaars gehuldigd, waarna de activiteiten commissie de avond verder
verzorgde. Er werden vier ronden bingo gespeeld in de pauze werden loten verkocht waar
mooie prijzen werden verloot. Na deze gezellige feest avond wenste Tamme een ieder wel
thuis. We kunnen terug zien op een geslaagde feest avond. Nog een woord van dank aan alle
vrijwilligers die mee hebben geholpen aan deze tentoonstelling week. Er werden bloemen
bezorgd bij de familie Dijkstra en Andringa wegens gezinsuitbreiding, beide families van
harte. Bij Albert en Albertje Bakker werd een fruitmand bezorgd. Ook kregen we een droevig
bericht dat op jonge leeftijd is overleden D v.d. Boon, dat de familie veel kracht en sterkte
mogen krijgen om dit verlies te dragen. Als ik dit schrijf is de districtstentoonstelling nog niet
geweest, wel weet ik dat er 10 leden hebben ingezonden waar onder twee jeugd leden, dat
voor uitslagen t/t zie elders clubblad. Er zijn leden die op diverse t/t hebben mee gedraaid veel
succes hebben behaald met de vogels, deze leden van harte. Op 21-01-2015 hebben we onze
jaarvergadering aanvang 20.00 uur, onze secretaris Johan Dijkstra is niet herkiesbaar, J.

Andringa heeft aangegeven zijn plaats over te nemen. Twee contactavonden zijn er gepland,
de eerste op 4-02-2015 en 18-03-2015 komt allen. De nieuwe leden van harte welkom bij de
Woudzangers, tot onze spijt is onze zustervereniging de Edelzangers uit Buitenpost per
1januari 2015 opgeheven. Rest mij nog jullie allemaal een fijne en goede kerstdagen en een
gelukkig nieuw jaar te wensen en de vroege kwekers een goed broedseizoen.
Vr. sport gr.
Voorzitter, S. Brouwer.

Mijn kweek met Pruimkopparkiet ( Psittacula Cyanocephala )
Hun verspreidingsgebied is Zuid India, Sri Lanka en Zuid China. Ze leven groepsgewijs in
beboste streken en indien er genoeg bomen in de nabijheid zijn ook wel in velden en
plantages. Ze voeden zich voornamelijk met zaden en vruchten die ze van de bomen halen.
Wanneer de tijd er is dat het graan rijpt kunnen ze op de akkers nogal wat schade aanrichten.
Zelden worden ze aangetroffen op de grond. In hun verspreidingsgebied broeden ze hoog in
de bomen, waar ze vrij diepe holen in de stammen knagen. Nestmateriaal gebruiken ze niet,
wel word de bodem van de holte voorzien van een laagje fijn geknaagd rottend hout waarop
de 4-6 witte eieren worden gelegd. Het geslacht van volwassen is gemakkelijk te zien nl:
mannen hebben een roze kop een roodbruine schoudervlek en een wat langere staart en staan
vaak wat hoger op de zitstok. Poppen hebben een wat meer blauwgrijze kop, welke is
omgeven door een schildvormige gele halsband. Zij mist de schoudervlek en de snavel is
lichter van kleur.
Omdat ze hier vroeg in het voorjaar al tot broeden kunnen overgaan, is het verstandig om de
broedblokken in het binnen verblijf op te hangen. Een dergelijk broedblok dient een bodem
oppervlak te hebben van 25 x 25 x 50 cm en het invlieg gat is 6 à 7 cm. Als de vogels in
broedstemming zijn dan gaat de man nogal opgewonden op en neer op de zitstok lopen voor
het vrouwtje, waarbij hij steeds buigingen maakt en zachtjes kwettert. Tijdens de
broedperiode kunnen ze het best apart gehuisvest worden. Maar buiten de broedtijd zijn het
verdraagzame vogels ten opzichte van soortgenoten. De pop broed circa 23 dagen en de eieren
worden om de dag gelegd. De jongen verblijven 6 weken in het nest en worden na het
uitvliegen nog 2 weken door ( vooral de man ) gevoerd. Na 8-10 dagen worden ze geringd
met 5,4 mm ringen. Jonge vogels zijn meestal het 3e jaar geslachtsrijp maar na 1 1/2 jaar kun
je het geslacht onderscheiden. Volwassen vogels zijn 36 cm groot en wegen 110 gram.
Voeding: groot parkietenzaad, zo nu en dan wat trosgierst, paddy, appel, witlof, peer en
tijdens de broedtijd gekiemd zaad, vooral haver en eivoer. Het zijn geen slopers maar knagen
wel vaak aan wilgentakjes. Zorg wel voor voldoende dikke zitstokken zodat de tenen bij het
zitten goed afgedekt worden door het verenkleed ( dit in verband met het afvriezen van de
tenen in de winter ).
Kweekverslag: Enkele jaren geleden kon ik in het bezit komen van een kweekkoppel
pruimkoppen waarvan de man nogal wat tenen miste. De eigenaar zei dat hij er een paar keer
jongen bij had gehad, ondanks het missen van enkele tenen. Hij deed iets van de prijs af en de
koop was gesloten. Er wordt beweerd dat ze ook wel in het broedblok paren en dan maken die
paar tenen meer of minder ook niks uit. In oktober deed ik ze in de volière zonder binnenhok

met alleen maar een afdak. Wel met dikke zitstokken en ze konden wel goed uit de wind
zitten. Ze kwamen de winter goed door en in februari begon de man al te zingen voor de pop.

Hij maakt tijdens de hofmakerij buigende bewegingen met zijn kop en zingt al draaiend rond
de pop ( een mooi schouwspel om te zien ). Ik had nog geen broedblok voor ze in de volière
opgehangen maar er hing nog wel een oud splendid broedblokje onder het afdak. Ze zaten
vaak onder het afdak en tot mijn verbazing zag ik dat de pop uit het kleine splendid blokje van
17,5 x 17,5 x35 cm kwam. Ik wilde het te kleine broedblokje weg halen maar ze had er ook al
een ei ingelegd dus heb ik het maar snel weer teruggehangen. De pop kon maar net door het
invlieg gat maar het lukte en 7 dagen later zag ik dat ze 4 eieren had gelegd. Na 3 weken
bleken er 3 jongen te zijn geboren met mooie volle kropjes, die ik na 10 dagen heb geringd
met 5,5 mm ringen. Ze groeiden goed en vlogen na 6 weken uit en werden nog vrij lang door
de ouders ( vooral de man ) gevoerd. Enkele jaren heb ik jongen bij deze vogels gehad, 1
legsel per jaar en altijd begin maart hadden ze eieren. Een paar keer heb ik ze grotere
broedblokken aangeboden, maar telkens gingen ze weer in het splendid blokje ( waar ik het
invlieg gat wel wat groter heb gemaakt ). Ik doe ook altijd wat rottend hout in het broedblok,
dat ze helemaal fijn knagen. Voeding: Ze krijgen bij mij groot parkietenzaad aangevuld met
paddy, trosgierst en appel. In de broedtijd aangevuld met gekiemd zaad met eivoer en
universeel. Er zijn ook mutaties gekweekt nl: Lutino, cinnamon en blauw maar die zijn wel
duur tussen de 1200 en 2500 euro per stuk en soms nog duurder.
P.S de wildkleur is ook prachtig.
Groet de Vogelaar.

Kennismaking met de familie P Kamminga.
Dit keer was de afspraak ook weer snel geregeld, als je iemand belt en die dan erg verrast is,
dat je hem belt, met de mededeling, dit is met de redactie van de Woudzangers en ik zoek
iemand die mee wil werken aan de kennismaking met, dan schrikken ze even en durven in de
meeste gevallen, niet meer te zeggen van nee, zo ging het deze keer ook. Hij zei ik ben nog
niet zo lang lid van de Woudzangers, ik overtrof hem door direct te zeggen, dat hoeft ook niet,
dus moest het maar doorgaan, daarom ging ik op 8 december, avonds om half acht naar
Buitenpost, om naar de Bernardlaan te gaan, waar de familie P Kamminga woont, dan kun je
zien dat ze je verwachten, want toen ik voor het huis langs reed, liep Piet al zenuwachtig door
de kamer, voor ik bij de voordeur was, deed hij al open, dus ik hoefde niet aan te bellen, wel
vertelde hij dat de bel het wel deed, dat heb ik dan ook nog maar even geprobeerd en ja wel,
hij deed het met een hele mooie melodie.
Toen zijn we maar naar binnen gegaan, waar zijn vrouw Sjoukje, mij ook al op zat te wachten
en de koffie met gebak al klaar stond, nadat we nog even over diverse dingen hebben gekletst,
ben ik maar begonnen waarvoor ik daar kwam. Foto’s hoefde ik dit keer niet te maken, dat
hadden ze zelf al gedaan, misschien denken ze wel dat hun fotografie beter is dan die van mij,
maar misschien ook wel dat ik sommige dingen niet mocht zien. Dus als de foto’s niet goed
zijn, ligt dat niet aan mij.
Piet is een geboren Groninger, want hij is ter wereld gekomen in Stroobos, wat toen nog bij
Groningen hoorde. De lagere school heeft hij voor de helft afgemaakt in Augustinusga en de
rest in Harkema, waar zij toen naartoe zijn verhuist, daarna werd de studie vervolgd in
Drachten, op de HBS. Toen werd er nog een vervolg aangegeven in Leeuwarden, op de HTS.
Toen dat ook klaar was, werd het tijd voor de militaire dienst, wat ook 18 maanden heeft
geduurd. Ik zat bij de artillerie, toen ik drie jaar uit dienst was, moest ik ook nog eens drie
week op herhaling, dat vond ik allemaal maar niks, tussentijds ben ik ook gaan werken, eerst
een half jaar allerlei klusjes gedaan, daarna ben ik bij de overheid gaan werken en wel bij de
Provincie Groningen, als technisch medewerker.
Tussen de bedrijven door kreeg ik ook nog verkering, met een meisje uit Harkema ze was ook
nog mijn buurmeisje, nadat het een paar keer uit is geweest en zij niet zonder mij kon, is het
er van gekomen dat ik getrouwd ben met Sjoukje Holthuis, een rasechte Harekiet. We zijn
toen in Harkema gaan wonen, dat heeft 5 jaar geduurd, toen moest ik van mijn werk bij de
Provincie beslist verhuizen naar het Groninger land. Zo zijn we beland in Grijpskerk, daar heb
ik op de zolder een volière heb gebouwd, maar toen onze derde werd geboren, moest ik hem
weer afbreken, want daar moest toen de kinderkamer komen.
We hebben 2 zoons en 1 dochter gekregen en inmiddels zijn we ook al 6 x pake en beppe. Na
9 jaar Grijpskerk, maakte het voor mijn werk niet meer uit waar we woonden. Toen hebben
we een huis gekocht in Buitenpost en daar wonen we nog, de kinderen zijn nu allemaal op
eigen benen gaan staan en in april, ga ik ook met Pre pensioen. Ik ben inmiddels ook zat van
het werk, want de sfeer is er niet meer, bovendien heb ik lang genoeg gewerkt, ben er nu 40
jaar werkzaam in februari, dus een mooi moment om te stoppen.
Mijn vogelhobby is ontstaan toen ik Sjoukje leerde kennen, want haar vader had allemaal
grote parkieten en mijn moeder was ook gek van vogels, dus heb ik voor haar een volière
gebouwd, met daarin grasparkieten en een span goudfazanten, dat was niet de beste keus,
want de goudfazanten vlogen als gekken in het rond, om avonds ook op stok te gaan.

In 1997 ben ik serieus begonnen met kanaries, die ik ook op de tentoonstelling speelde, wat
mij toen wel goed afging, heb er diverse prijzen en kampioenschappen mee gewonnen, in
2001 ben ik overgegaan op de neophema’s, waaronder turquoisines en bourkes, dat heeft ook
jaren geduurd, daarmee heb ik ook vele prijzen gewonnen. Nu zijn inmiddels de kanaries
weer terug, ook mede door Sjoukje, want dat is een echte kanarie liefhebster, ik heb nu agaat
opaal wit en ik denk er over, om er ook agaat opaal geel bij te nemen.
In de toekomst als ik weer meer vrije tijd heb, ook weer enkele koppels turquoisines aan te
schaffen.
Het voer wat ik mijn vogels verschaf, komt van Jos van Himbergen, met eivoer van Cede en
Kasper Fauna, ook geef ik groente en fruit aan de vogels, zoals broccoli, appel en trosgierst,
in de zomer krijgen ze ook grashalmen, moeraspirea en perzikkruit. Ook geef ik ze 1 x in de
week, appelazijn met vitamine A door het water.
Het schoonmaken doe ik elke week, want ik heb ze op oude kranten, die ik wekelijks
verschoon, want ik hou wel van netheid, zelf wil ik ook niet uit een vies bord eten.
Het kweekseizoen begint bij mij halverwege maart en duurt meestal tot half juli, als ze 2
ronden hebben gedaan, soms duurt het vanwege problemen ook wel eens wat langer. De
tentoonstellingen doe ik meestal wel mee, alleen 3 jaar terug heb ik 2 jaar niet meegedaan,
door een slechte kweek, nu hoef ik in Buitenpost niet meer mee te doen, want we gaan de
vereniging, per 1 januari 2015 op houden te laten bestaan, want het was niet meer te doen.
Ik was daar zelf nog voorzitter, het is jammer maar we waren met te weinig actieve leden,
daarom ben ik nu samen met enkele van onze leden, naar de Woudzangers gegaan. Ik was
daar al steun lid, samen met meerder leden ons. Maar nu zijn de meesten daarvan vol lid
geworden en Harkema heeft een mooie vereniging volgens mij, want als ik daar op de
tentoonstelling kom, is iedereen gastvrij en het is ook nog een schitterende
vogeltentoonstelling. Wij zijn wel blij met jullie keus, om naar de Woudzangers te komen,
alleen is het jammer dat jullie ophouden te bestaan, want wat eenmaal weg is komt niet weer
terug.
Het clubblad dat word hier ook altijd aandachtig gelezen, dat ziet er keurig uit met al het
nieuws over de Woudzangers, ook de verhalen van de leden vind ik interessant, daar kun je
nog wat van leren, ik zou zeggen ga hier maar mee door. De contactavonden daar kwam ik
toen als steun lid heel weinig, maar we hebben hier afgesproken, dat we nu met een groepje
daar toch wat aan willen doen en proberen om er toch wat meer naar toe te gaan. Net zoals de
vogelmarkten, daar kom ik ook nooit, zelfs naar Zwolle en Zuidlaren daar kwam ik niet eens,
dat wil ik in de toekomst ook wat vaker doen, net zoals de vogelshow in Apeldoorn, daar ben
ik 1 keer geweest, dat vond ik wel mooi, alleen je kunt als je het goed wilt bekijken, niet
allemaal in 1 dag bewonderen, daar is het te groot voor, maar wel is alles daar formidabel
geregeld.
Dan geeft Sjoukje mij te kennen, dat ze wel wil helpen met de verloting tijdens de
vogeltentoonstelling, daar stem ik dan ook maar direct mee in, want ach zo vaak krijg ik niet
een aanbieding, van een mooie vrouw om mij te helpen, ze zegt ik wil wel bij de winkels
langs, om prijzen zien los te krijgen en je wel een keer helpen met de lootjes, maar ik bedoel
niet elke avond, nou ik kan je middags wel ophalen, als Piet je dan avonds weer uit Harkema
haalt, of je moet bij mij blijven, alleen heb je dan kans dat je ook een keer in Harkema moet
overnachten, wat ook heel gezellig is, daarbij ik heb ook al een geweldige hulp in Romke v/d
Veen en die wil ik ook niet kwijt, maar alle hulp is welkom. Piet heb je buiten de vogels om
nog meerder hobby’s, jawel ik mag graag Sjoukje plagen en fietsen en wandelen in de natuur,
vooral bij zomerdag, als alles bloeit en groeit, ik heb zelf een boekje aangeschaft waar

allemaal planten en bloemen instaan, die geschikt zijn voor onze vogels, die zoek ik dan ook
op, om ze aan de vogels te verstrekken, dan beleef en waardeer je de natuur ook veel beter.
Ook vind ik muziek mooi, heb zelf jaren in een korps gezeten, dat was in de jaren 70, toen zat
ik bij het Heideblomke in Harkema, waar Hendrik Nicolai de scepter zwaaide, later heb ik
nog jaren schuiftrombone gepeeld, bij Concordia in Buitenpost, maar door een tennis arm kon
ik dat niet meer doen. Nu speel ik nog wel op de elektrische gitaar, maar muziek luisteren
vind ik ook mooi, ik luister naar allerlei genres van klassiek tot modern, dat heb ik geweten,
want toen was het vogelverhaal over en gingen we naar diverse artiesten luisteren, waaronder
Andrea Berg en Helene Fischer, met haar mooie Duitse muziek, die Piet nog niet kende.
Gelukkig was ik door de vragen heen, want anders was het verhaal niet klaar gekomen die
avond, want Piet bleef maar muziek draaien, tot in de nachtelijke uren, wat met een hapje en
een borrel ook wel gezellig is, ik heb tenminste weer genoten, van de toch wel leerzame
avond en begin van de nacht, daarvoor wil ik Piet en Sjoukje hartelijk bedanken, het was
super en heel graag tot een volgende ontmoeting.
De Redactie AT Vissia

Figuur 1 50 jaar lid Max Oppedijk

Figuur 2 40 jaar lid Klaas Bosma

Figuur 3 25 jaar lid Bouke de Jong

Figuur 4 Voor zijn inzet voor de vereniging is Max Oppedijk gehuldigd als Lid van Verdienste

Jaarvergadering
Wanneer :
Waar
:
Aanvang :

woensdag 21 januari 2015
café “de Klok” te Harkema
20:00 uur

U bent allen van harte uitgenodigd
om de jaarvergadering bij te wonen
en uw mening te laten horen.
Agendapunten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen en jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Benoeming kascommissielid;
Bestuursverkiezing;
J.A Dijkstra
aftredend
C. Wiersma
A.T.Vissia

7)
8)
9)
10)

aftredend en herkiesbaar
aftredend en herkiesbaar

Pauze
Uitslag bestuursverkiezing
Terugblik tentoonstelling/feestavond
Rondvraag

Tot woensdag 21 januari.
Het bestuur.

Vogelweetjes:
Haute cuisine: ortolaan eten.
Vier Franse topkoks, onder wie Alain Ducasse die een wereldberoemde driesterrenzaak runt, hebben
een officieel verzoek ingediend om in hun restaurants een ‘delicatesse’ te mogen serveren die al
sinds 1999 verboden is, namelijk ortolaan.
Het zangvogeltje, niet groter dan een kinderhand, werd jaren gezien als een ultieme delicatesse en
het verhaal doet de ronde dat de voormalige president Mitterrand vlak voor zijn dood als laatste
maal zo’n vogeltje at.
Werkwijze: Heeft de kok eenmaal een ortolaan gevangen, dan worden beide ogen uitgestoken met
een cocktailprikkertje waarna het in een kooitje wordt vetgemest met een dieet van speciale zaden
zodat het twee tot drie keer zo zwaar is geworden. De vogel wordt daarna ondergedompeld- en
verdronken- in de Armagnac (sterk alcoholische drank) waarna het tien minuten wordt geroosterd in
een hete oven.
Is de bereiding al behoorlijk ziek, het Franse ritueel om het beestje te eten is nog vele malen zieker.
De restaurantgast krijgt een groot, wit servet dat geheel over het hoofd gedrapeerd wordt. Daarna
pakt de gast het vogeltje in zijn geheel op, stopt het onder het servet in zijn mond met het kopje en
de pootjes erbuiten. Even bijten en het kopje en de pootjes vallen eraf waarna pas echt genoten kan
worden. Want bij het verorberen van de rest kan men niet alleen ’genieten’ van boterzacht
vogeltjesvlees maar ook van de in Armagnac gedrenkte ingewanden zoals longen, maag en darmen.
Volgens sommigen dient het servet ervoor om de vrijgekomen geuren zo lang mogelijk op te kunnen
snuiven. Volgens anderen om zich uit schaamte voor God te verbergen dat men zo’n klein mooi
zangvogeltje de nek heeft durven omdraaien…. Rare jongens die Fransen!!!

Drinken vogels in de winter?
Ook in de winter moeten vogels natuurlijk drinken, maar wanneer het koud is en vriest, zal al het
aanwezige water bevroren zijn.
Bij lichte vorst kun je vers water aanbieden. Er wordt van gedronken en in gebadderd. Dit is geen
probleem. Het water rolt direct van de ingevette veren, dus bevriest niet.
Bij strenge vorst kunt u beter geen open (warm) water aanbieden. Als er geen sneeuw ligt om op te
pikken, kunt u ijs vergruizen zodat ze de ijssplinters kunnen oppikken. Erg koud in de buik, dus het
kost wat energie, maar het voorziet wel in de vochtbehoefte.

Mop: De eekhoorn, een haas en een schildpad.
Een eekhoorn, een haas en een schildpad zitten met z'n drieën in een café. Ze vervelen zich
te pletter. Uiteindelijk zegt de schildpad: “Zal ik mijn kaarten thuis gaan halen?” De
eekhoorn en de haas vinden het best, dan hebben ze in elk geval wat te doen. De schildpad
gaat op weg. Maar tegen sluitingstijd is de schildpad nog niet terug! De eekhoorn vraagt aan
de haas: “Zullen we zijn glaasje maar gaan delen?”. Horen ze een boze stem bij de deur: “Als
jullie dat doen ga ik mijn kaarten NIET halen!”

Notulen ledenvergadering 08-10-2014
Locatie:
Zaal “de Klok”
Aanwezig:
18 leden
Aanwezig bestuur:
iedereen
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en begint met de mededelingen:
Mededelingen/ingekomen stukken:
-

-

De vogelkalender van de NBvV is verkrijgbaar bij het bestuur voor €2,50 per stuk
De raambiljetten voor de tentoonstelling zijn klaar, iedereen is vrij om
een aantal mee te nemen en ergens neer te hangen.
Er zijn inschrijfformulieren voor de leden ontvangen voor de
districtstentoonstelling en voor de tentoonstelling van vogelvereniging
Surhuisterveen.
Ter vervanging van de Dewar-kooien heeft de NBvV de NOUP-kooi ingevoerd.

Bestuursmededelingen:
Aftredend binnen het bestuur is onze secretaris J.A. Dijkstra. Op de komende
jaarvergadering zal er een nieuwe secretaris worden gekozen. Tot 30 minuten voor aanvang
van deze vergadering kan men zich kandidaat stellen voor deze bestuursfunctie.
Bespreking TT-regelement:
De voorzitter vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn betreffende het
Tentoonstellingsreglement voor de komende tentoonstelling.
Betreffende het hele TT regelement zijn er geen op- of aanmerkingen van de aanwezigen.
Toevoeging van het bestuur:
- Graag de ringen van de vogels voor de tentoonstelling schoonmaken a.u.b.
Rondvraag:
J. Andringa: Bij hoeveel ingezonden vogels ontstaat er een aparte groep?
- Wanneer er meer dan 8 vogels van dezelfde groep worden ingezonden.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een veilige thuiskomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag van een parkietenkweker.
Hallo leden,
Voor jullie ligt mijn laatst geschreven verslag van 2014. We zijn de kerstdagen al weer door en we
maken ons op voor een nieuw kweekseizoen Sommigen zijn al weer door de kweekperiode heen,
maar hier gaat alles weer opgestart worden. Er is in 2014 heel veel gebeurd in de vogelkweek. Ik wil
jullie in dit verslag dan ook weer melden wat er is gebeurt in kweekjaar 2014. Ook zal ik een klein
e
verslagje van de 55 onderlinge tentoonstelling gaan doen en krijgt u weer een update van het wel en
wee van de bouwerij van mijn erf en kweekruimte. Ik wens u weer veel lees plezier met dit super dikke
verslag.
Kweekverslag 2014.
Heftig, mooi en leerzaam!!!!!. Dat zijn de woorden die voor 2014 in mij op komen. In februari van dit
jaar begon de kweek. Nadat de selectie bekend was en vele vogels werden ingekooid ( jongen van
2013) werd van start gegaan. Dit verliep goed. De eerste ronde gaf bij de grasparkieten rond de 30
jongen en waren er bij mijn stamkoppel van de Roseicollis ook rond april de eerste jongen. Wederom
allemaal weer mooie “ blauwe “ Opaline Roseicollis. Ook uit de grasparkieten selectie kwamen weer
mooie bonte en ook mijn eerste grijsvleugeltjes. Ik merkte dat de kweek redelijk ging, maar kwam wel
wat kinderziektes tegen in de net omgebouwde kooien. Deze waren in de winter verbouwd. Dit zou
dan opgelost worden in de periode van ronde 1 naar ronde 2. Alles werd opgeschreven in de
kweekadministratie welke ik op de computer heb staan. Daarnaast gebruik ik een map die ik
schriftelijk bijhoud. Deze is speciaal gemaakt door een goed bevriende kweker uit Duitsland. Maar
door problemen in de kweekruimte en in de privé sfeer werd in begin mei snel duidelijk dat ik de
kweekruimte van mijn overleden vader moest gaan verlaten. Snel heb ik daarom mijn nieuwe schuur
klaar gemaakt. Met hulp van 2 buurmannen werd de verhuizing op 17 mei 2014 een feit en kwamen er
vooreerst 29 broedkooien naar de nieuwe ruimte in een nog niet afgemaakte schuur. Maar er kon voor
eerst nog 1 ronde gekweekt worden. In een gesprek met onze redacteur van het vogelclubblad werd
ook al gezegd dat een verhuizing wel ellende met zich mee zou kunnen brengen, o.a. stress en
andere dingen die de kweek niet beter er van maken. Maar op 18 mei zaten alle 55 vogels in de
nieuwe schuur.
De kooien werden weer gereed gemaakt voor broedronde 2. Dit ging voorspoedig want uit mijn
gewone grasparkieten kwam mijn stamkoppel weer als eerste uit de bus, kregen eitjes en vervolgens
4 jongen. Ook de andere koppels gingen weer los maar ik kwam er snel achter dat de schuur bij de
hoge zomertemperaturen erg warm werd, daardoor kwamen vele eitjes niet uit. Er trad iets op in de
broedblokken waar ik nog nooit in mijn kweek mee te maken heb gehad. Dit waren spreidpoten, hier
werd actie op ondernomen. Ik kreeg speciaal gemaakte spalkjes van Engelien van Wijk, een goede
bevriende kweker van mij. Daarmee werd het probleem snel opgelost. Bij de mvk grasparkieten kreeg
ik te maken met pech nl. 1 koppel ging van de bevruchte eitjes af maar bij een ander koppel kreeg ik
toch 2 zeer mooie Texas clearbody-jongen, welke al weer voor eigen kweek zijn. Voor 2014 was de
kweek van de zogenaamde mvk grasparkieten niet heel succesvol, maar ik was al blij met wat jonge
Texas clearbodies.
Ronde 2 werd dus overschaduwd door hoge temperaturen in de schuur met als top tegen de 38
graden. Dit zorgde voor de nodige problemen. Er werd van alles aan gedaan om de kweek stabiel te
houden, denk bijvoorbeeld aan het nat sproeien van het dak om de vogels verkoelen. Ik ben er goed
door heen gekomen. De ervaring heeft mij geleerd dat ik echt de huisvesting op orde moet hebben.
Dit verloopt nu redelijk naar wens. Uit alle koppels zijn nu rond de 30 jongen geboren en zijn de vogels
die van belang zijn in de kweek behouden en zijn de andere verhandeld. Zij kregen een goede plek bij
collega kweker’s, o.a. zelfs in Maarssenbroek.

Ondertussen zijn we gaan bouwen aan de schuur en zijn de volières voltooid. Ik richt me nu op de
winterperiode, welke naar ik hoop rustig verlopen gaat. We gaan in maart 2015 weer met een frisse
wind kweken. In 2015 zal er nog meer gespecialiseerd gaan worden in o.a. de Opaline “blauwe’’collis
en worden de nodige nieuwe koppels in de mvk grasparkieten verder samen gesteld. Informatie
hierover is te vinden op mijn website onder kweekvogels 2015
www.grassparakeet-breeder.webnode.nl
Foto bouw schuur

Reisjes en bezoeken
We hebben dit jaar diverse reisje gehad buiten de provincie grenzen, o.a. naar Duitsland. Hier hebben
we Engelien van Wijk bezocht. Voorts zijn we met de vereniging afgereisd naar de firma Heesakkers
in Keldonk. In de bouwvakvakantie ben ik met een maat van mij naar België geweest, de reis ging
langs een goede bevriende kweker nl. Jorgen van Haren in Maarssenbroek. Er werden ook vanaf 18
mei 2014 diverse bezoeken aan mijn kweekruimte gebracht. Ik kreeg daarbij vaak te horen dat het hier
goed op orde is, hier werd dan ook volop van genoten. Het was een mooi jaar met zowel minder
positieve belevenissen als ook mooie belevenissen, ik heb u dit afgelopen jaar het nodige van mijn
wel en wee heb laten zien en mocht u denken, die gast is echt vol van parkieten, komt dan gerust
eens langs om al het moois te bewonderen.
Kweekjaar 2015
Voor kweekjaar 2015 heb ik ook weer veel energie en zijn de koppels naar ik hoop bekend. Nog altijd
is het wachten op nieuw aangekocht bloed bij bijvoorbeeld de Agaporniden en in de grasparkieten
mvk selectie, denkende aan diverse Texas Clearbodies en Fallows.
Voor 2015 is de visie dan ook om de Clearbody lijn te laten groeien en daarmee ook succesvoller te
zijn in die kweek. Let er bij op dat er sinds het najaar 2014 geselecteerd is op alleen nog blauwe

vogels. In 2015 zal de kweekschuur verder aangekleed worden en zal met bloemen en planten een
mooie sfeer op het erf ontstaan.
V.w.b. mijn vogelhobby kan ik niet voorspellen wat mij het nieuwe jaar gaat brengen, maar er wordt
veel energie gestoken in alles wat met deze hobby te maken heeft. Ook zal de website geheel
aangepast worden met al het nieuws voor 2015. Denk aan o.a. beter fotowerk op de site en in alles
wat in de media zal verschijnt bijv. Facebook. Er wordt daarvoor al gewerkt aan een speciale fotokast
om de vogels goed voor de dag te laten komen. Hier zal in de loop van 2015 meer over bekend gaan
worden. Ik wens nu al, vroeg in het nieuwe jaar, de leden een goede kweek toe en hoop jullie weer te
ontmoeten op één van onze contactdagen in de Klok te Harkema.

TT bezoek
Dit jaar speelde ik geen vogels op onze tentoonstelling. Door omstandigheden kwam het er niet van,
ik vond het erg jammer dat ik niet mee kon spelen. Ik ben wel even wezen kijken welke mensen er
kampioen zouden worden. Helaas was voor mij op grasparkieten gebied er niet veel te beleven, geen
enkele kleur grasparkiet zat op de tentoonstelling. Een compliment voor het bestuur voor het
bestuur omdat er weer rond de 550 vogels tentoongesteld werden. Ik sprak op de woensdag avond
op de opening nog even met wat liefhebbers en maakte nog enkele foto’s voor mijn verslag, deze
staan onderaan dit blokje. Alles was goed georganiseerd door het bestuur, maar voor mij zelf was het
een bitter pil om te ervaren, want ik had achteraf wel vogels kunnen inzenden. Verder kon ik niet op
de feestavond aanwezig zijn maar ik hoop volgend jaar er bij te mogen zijn. Ik feliciteer de
kampioenen van de show bij dezen en hoop in 2015 wel mogen mee doen aan de 56E show.

Slot.
Alweer aan het einde van mijn verhaal. De 8e editie en al weer het tweede jaarverslag. Ik hoop u
mede te hebben gedeeld wat er zo is gebeurd in het kweek jaar 2014. Ik wens u een mooi jaar toe en
misschien treffen we elkaar nog eens? Ik wil jullie bedanken dat jullie op mijn website zijn wezen
struinen, misschien dat u hier wat mee kon? Ik bedank iedereen die wat voor mij heeft betekend in
de kweek. Ik wens u een goede jaarwisseling toe en een vogelrijk 2015. Natuurlijk ben ik in het
nieuwe jaar weer met een mooi verhaal aanwezig in ons mooie clubblad. Oant dan.
Kweker/schrijver Doede Westra

Kweeklijst 2014
S Brouwer, Verlaatsdam 27
9231ME Surhuisterveen 0512-362771
Kweeknummer NC84
AT Vissia, Herestraat 17
9851AA Burum 0594-249117
Kweeknummer 0JZG
I Sevinga, Wibrandstraat 14
9873RD Gerkesklooster 0512-351696
Kweeknummer BZ38
D.Westra, Swanneblomstrjitte 23
9288AB Kootstertille 0512844584(graag
het liefst mailen )
Volvo-3@live.nl
www.grassparakeet-breeder.webnode.nl
Kweeknummer 1SNA
KA Bakker, Reitsmastrjitte 12
9281LD Harkema 0512-363303
Kweeknummer AW74
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
W Bakker, de Zwaluw 12
9231KG Surhuisterveen 0512-362812
Kweeknummer AX03
M Posthumus, De Treaskes 3A
9283VE Surhuizum 0512-352071
Kweeknummer 4PTL
GT Bosma, Verlaatsdam 20
9231MG Surhuisterveen 06-25040148
Kweeknummer PUS7
R Kempenaar, Foarwei 53
9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124
Kweeknummer N115

Swiften, Pennant Wkl, Veelkleuren,
Red Vented Blue Bonnet, Koningsparkiet,
Pruimkopparkieten,Valkparkieten, witkop
bont x gepareld
Catharinas in diverse mutaties,
Roodrug wildkleur, Pennant Rossela’s.
Agapornissen Roseicollis, Fischeri,
Nigrigenis, Xantops, Austr. Konings,
Edel papagaaien, Rose kakatoes.
Kleine grasparkieten mvk o.a Texas
clearbody, lacewing, fallow, witvleugel,
grijsvleugel, regenboog split fallow
Roseicollis in turquiose dv (violet) opaline,
bont, albino, lutino opaline. Valkparkieten,
Pruimkopparkieten, Elegantparkieten.
Lizard en Raza Español kanaries,
Binzen en Bichenow astrildes,
Zilverbekjes en Timor Zebravinken
Kanaries Geel intensief, Geel schimmel,
Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel.
Kanaries Geel intensief + schimmel,
Raza Espagnôl.
Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur,
grijs en isabel.
Pruimekoppen, Turquoisines opaline,
Splendid wildkleur
Wildkleur roodbuik Turquoisines, Pastel
roodbuik Turquoisines, Wildkleur Splendid,
Witborst blauwe Splendid
Bourkes wildkleur,opaline, rubino en lutino

Grijze Roodstaarten, Halsbanden, Pruim
koppen, Conclurry’s, Putters, Groenlingen,
Elzen en Barmsijzen, Gordelgrasvinken,
Cubavinken, Japansemeeuwen,
Gouldamadines, Driekleurpapagaaiamadines,
Zilverbekjes,
Mozambiquesijzen, Bichenows, Binzen
astrildes, Fife Fancys.
Wilt u ook in de kwekerslijst vermeldt worden neem dan contact op met de redactie.

Vogelmarkten 2015
Op 31 januari, 28 februari en 28 maart worden de volgende vogelmarkten van het jaar
2015 weer gehouden in de zaal van “de Klok” waar een ieder hartelijk welkom is, om een
vogel aan te schaffen, of de overtollige vogels te verkopen. Ook ben je welkom voor een
praatje, of je vogelvrienden te ontmoeten, onder het genot van een kop koffie, of iets sterkers,
om de clubkas te spekken is de lotenverkoper aanwezig. Dus redenen genoeg, om op de
laatste zaterdagmorgen van de maand langs te komen bij de Klok en misschien kunt u wat
langer blijven, om zo de markt ook wat langer open te houden, misschien heeft u ook een idee
hoe wij dat moeten aanpakken, dus graag tot ziens namens de marktmeester. AT Vissia
Clubblad
Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie
weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u
delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en
verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 maart, dan verschijnt het volgende clubblad met
uw nieuws op 28 maart 2015.
De Redactie

Fokverslag van de Noord-Amerikaanse Blauwe Bisschop
De Noord Amerikaanse Blauwe Bisschop is een ongeveer 18 cm grote vogel die behoort tot de familie
van de kardinalen. De man is prachtig blauw met zwarte vleugelpunten en bruine vleugelspiegels. Je
moet wel wat geduld hebben om die kleur te kunnen bewonderen, want ze komen pas in het derde
jaar volledig op kleur. Als ze een jaar oud zijn laten ze al wel wat blauwe veertjes zien. De pop is en
blijft bruin. Het is een broedvogel van de Verenigde Staten van Noord Amerika, behalve het noorden
en het noorden van Mexico. In de winter trekt hij naar Midden Amerika. Aan de krachtige snavel,
waarvan de bovenste helft donkerder gekleurd is, kun je zien dat het een zaadeter is. Dit geldt echter
alleen voor de winter. Tijdens het broedseizoen eten ze eigenlijk geen zaad maar alleen insecten.
Tijdens het broedseizoen laat de man voortdurend zijn prachtige zang horen. Zodra ze in de rui vallen
is dat afgelopen. De rui kun je niet missen: het lijkt wel of alle veren ineens uitvallen. Je moet zorgen
dat ze al springend via takken bij het voer kunnen komen anders verhongeren ze. Het zijn sterke
vogels, als ze wat beschutting tegen regen en wind hebben, kunnen ze het hele jaar buiten blijven.
De Blauwe Bisschop is geen al te moeilijke broedvogel, er wordt volop mee gekweekt. Dat komt ook
naar voren uit de sterk dalende prijs: 5 jaar geleden kostte een koppel € 1.600, 3 jaar geleden € 900
en ik kocht mijn koppel eind 2012 voor € 750. Daar moest ik wel voor naar België, waar ik een jonge
pop kon kopen, de man heb ik bij Jack Evers van “De Bosruiter” gekocht. In juni 2013 maakten de
vogels een nest in een kanarienestkastje. Het zat in de bovenste hoek van de volière, door
voorzichtig te voelen kon ik vaststellen dat er drie eitjes waren. Voor zo’n grote vogel is de broedduur
erg kort, ongeveer 12 dagen, dus ik heb na twee weken weer voorzichtig gevoeld, en er waren nog
twee eieren. Toen ik het nestje van de wand haalde zag ik dat deze twee eieren onbevrucht waren.

Er was dus één bevrucht ei geweest, en dat jong was uit het nest gegooid. Ik gaf me zelf de schuld
maar, ik had ze immers nog steeds met bruine meelwormen gevoerd. Daardoor worden de vogels te
driftig en gooien ze de jongen uit het nest om zo snel mogelijk weer te beginnen. Dit was toch niet
het geval want er gebeurde het hele jaar verder niets. In 2014 zaten ze nog steeds in de zelfde vlucht
met als gezelschap wat loodbekjes, een paartje baardmannetjes en een koppel amethist spreeuwen.
In mei begon de man blauwe bisschop agressief gedrag te vertonen naar de man amethist spreeuw,
die waarschijnlijk om zijn kleur niet meer geaccepteerd werd. Gelukkig had Dirk Vermeulen nog een
lege vlucht en daar zijn de spreeuwtjes toen naar verhuisd. De andere vogels werden wel
geaccepteerd. Begin juni kon ik nog geen nestbouw constateren en ik vond het hoog tijd dat er wat
leven in de brouwerij kwam. Ik ging dus wat nestjes op een andere plaats hangen. Een tralienestje
vlak boven de deur zou ik als eerste verplaatsen, maar tot mijn verbazing vloog de pop van het nest
en lag er een mooi lichtblauw ei in een prachtig diep kommetje. Ik heb het nest snel terug gehangen
en ben op een afstandje gaan kijken wat de pop deed. Ze ging terug naar het nest. Je moet ook eens
geluk hebben. Doordat het nest nu precies boven de deur zat, waar ik verscheidene keren per dag
door ging om te voeren, was de nestcontrole erg eenvoudig. De pop bleef overigens op het nest
zitten als ik binnenkwam en keek over de rand naar mijn bezigheden. Op 3 juni werd het 1e ei gelegd
en op 5 juni het 3e ei en begint de pop met broeden. Op 12 juni heb ik de eieren geschouwd. Alle 3
waren bevrucht. Op 16 juni, dus na elf dagen broeden waren er twee jongen, de dag daarop het
derde jong. Als voer kregen ze diepvries pinkies, witte meelwormen, wasmotlarven en krekels. De
laatste twee waren, net als bij al mijn andere vogels weer favoriet. Zoals bij de meeste vogels waarbij
de man een prachtkleed heeft en de pop niet, broedt de man niet, maar voert hij de jongen wel. Op
22 juni heb ik de jongen geringd met 3,5 mm ringen die ik met een stukje leukoplast had beplakt. Het
ringen lukte nog maar net. Op 27 juni ’s middags waren alle drie uitgevlogen, dus ook weer na elf
dagen. Ze zaten meteen op stok. Het zijn dan nog maar onnozel kleine vogeltjes, formaat zebravink.
Het nest was nog helemaal schoon. Ik veronderstel dat de ouders de pakketjes ontlasting eerst zelf
op eten, na een dag of zes worden ze in de verste hoek van de volière gedeponeerd. Op 30 juni gaat
de pop regelmatig naar het oude nest en de volgende dag neemt ze wat nestmateriaal mee. Op 4 juli
wordt het 1e ei gelegd, op 7 juli het 4e ei en begint de pop weer te broeden. Op 9 juli zit er ’s
ochtends een jong in het nachthok. Ik ben bang dat hij niet gevoerd zal worden en heb hem
uitgevangen. Gelijk de pleister van zijn ring afgehaald en terug gezet in de buiten volière. Later zag ik
de man een jong aanvallen. Het was degene zonder pleister om de ring. Dat was dus een man die zelf
al een veilig heenkomen in het nachthok had gezocht. Ik heb dus vrijwel zeker een man en twee
poppen gekweekt, want de andere twee werden niet lastig gevallen. Ik heb toen alle drie
uitgevangen en in het nachthok gezet, met wat voer, pinkies, meelwormen en zo. Volgens mij zijn ze
nog niet zelfstandig. Later zag ik dat de man het nachthok in ging om ze te voeren. De jonge man
moet dus uit de buurt van het nest blijven. Op 11 juli zit een jong danig toegetakeld in de
buitenvlucht. Ze zitten alle drie buiten en ik heb ze maar uitgevangen. Op 14 juli gaat het jong dat zo
door de man onderhanden is genomen dood. Van de volgende ronde lag op 17 juli ’s ochtends één
jong dood op de grond, één jong en nog twee eieren in het nest. De volgende dag waren er drie
jongen. Op 21 juli heb ik de jongen geringd met de voorgeschreven 3,2 mm ring. Op 27 juli vloog het
1e jong uit, op 29 juli de andere twee. Eén ziet er erg slecht uit en ik heb hem teruggeplaatst in het
nest. Even later is hij dood. Ik kon zien dat hij atoxoplasmose (dikke leverziekte) had. Het oudste jong
zat eerder op stok, maar zit nu ook op de grond. Ik denk dat ze allemaal last van atoxoplasmose
hebben. Ik maak nu het levend voer voordat ik het bestrooi met insectenpoeder niet meer nat met
een paar druppeltjes tarwekiemolie maar met onverdunde Baycox. Dit is een middel tegen

atoxoplasmose. De jongen blijven op de grond zitten. Op 2 augustus zitten ze laag op stok, 3
augustus ’s ochtends weer op de grond. Op 4 augustus zit ééntje op stok, later beide. Op 5 augustus
gaat er toch nog één dood. De pop legt het eerste ei van de volgende ronde, op 6 augustus het 2e ei.
Dit ei is niet goed, het heeft een veel te grote luchtkamer, op 7 augustus zijn beide eieren weg. Op 15
augustus werd er weer een ei gelegd. ’s Avonds heb ik het jong uitgevangen, het werd door de man
achterna gezeten. De tweede ronde begon zo hoopvol met 4 bevruchte eieren, uiteindelijk werd er
toch maar 1 jong zelfstandig. Op 23 augustus nestinspectie, 3 eieren, 2 bevrucht, 1 met een grote
luchtkamer zoals op 6 augustus. Op 28 augustus werden de twee jongen van de derde ronde
geboren, ik heb ze op 1 september geringd, nu weer met 3,5 mm en op 7 september zijn ze
uitgevlogen. Deze twee jongen werden zonder problemen zelfstandig. De man viel ze ook niet lastig
omdat hij onmiddellijk daarna in de rui viel. Hierbij deed zich iets vreemds voor: na de rui kreeg hij
veel meer bruin in zijn verenkleed dan daarvoor. Het is bekend dat dit zich ook voordoet bij de indigo
vink, waarbij de man ’s winters een bruin pakje heeft en in het voorjaar weer blauw wordt. Bij een
blauwe bisschop heb ik er nog nooit van gehoord. Ik ben benieuwd of hij in het voorjaar weer gaat
ruien en zijn blauwe kleed terug krijgt. Ondanks een paar teleurstellingen heb ik het afgelopen jaar
veel plezier van mijn blauwe bisschoppen gehad en ik blijf met deze vogels doorgaan. Het zijn wel de
meest agressieve vogels die ik heb. Toen de jongen van de eerste ronde net geboren waren plaatste
ik een koppel Chinese appelvinken in de vlucht er naast. De man blauwe bisschop hing voortdurend
aan het gaas om de appelvinken aan te vallen. Ook de Buulbuuls en Kardinalen in de naastgelegen
vlucht werden aangevallen. Ik plaatste toen een stuk board achter het nest, zodat de bisschop de
andere vogels niet meer kon zien. Deze verandering vonden ze zo storend dat ze niet weer naar het
nest terug gingen, en ik heb het maar snel ongedaan gemaakt. Kleine vogels worden wel
geaccepteerd, die zijn geen bedreiging.

Knutselen op de vogeltentoonstelling.
Aan het knutselmateriaal zal het niet leggen, daar is genoeg van. Jammer genoeg waren er van de
kinderen niet zoveel als het wel is geweest.
Maar goed, diegene die er wel waren hebben mooie creaties gemaakt.
Er waren vogelhuisjes die je zelf in elkaar moest zetten en op kon pimpen met verf, glitters en
vogeltjes.

Het puntje van de tong komt naar buiten en we gaan hard aan de slag. Het was leuk om verschil te
zien tussen de kinderen. De ene begint met bouwen terwijl een ander eerst kijkt, hmm, hoe kan ik
het beste aanpakken. Maar uiteindelijk waren alle huisjes in elkaar gezet en versierd. De mannen
hadden niet zoveel geduld en verhuisden naar de hal met hun mobiel ( hoe zou het ook anders )
maar de meiden hebben heerlijk zitten fröbelen.
We werden nog heel eventjes verstoord door een geheimzinnige gast die gewoon een biertje kwam
drinken op het podium en maar een sigaretje wilden roken. Daar hebben we een stokje voor
gestoken, roken mag in de keuken van de Klok maar niet bij de kinderen … !!!!

Na al dat harde werken is er tijd voor de inwendige mens en krijgen ze nog een lekker frietje met een
fricandel/ kroket naar keuze, met een pakje drinken.
Ellen en ik hebben er weer van genoten en hopen op volgend jaar zoveel deelnemers dat het niet
past op het podium. Dus zegt het voort en kom knutselen in 2015.

Met een fluitende vogelgroet. Ellen Helder en Arianne Pel

De rest van de foto’s komen op de site ….

Nieuwe leden
M van der Veen, Homear 15-b, 9281 LN Harkema, tel 0512-363770
Tj Dijkstra, W Dijkstrastr 3, 9285PW Buitenpost, tel 0511-543009

Het komende winterseizoen hebben we weer geprobeerd iets leuks te vinden voor onze
contactavonden. Ik denk dat dit zeker gelukt is.
Lees deze intro eens aandachtig door, misschien ziet u dan in dat het ook nog wel eens nuttig kan zijn
om zo, n avond mee te maken.
We hopen natuurlijk dat u in groten getale aanschuift in deze nuttige en professionele avonden.

Lezing 4 februari 2015 om 20:00 uur in café de klok te Harkema.
Het fokken met volière- en kooivogels.
Met ingang van afgelopen zomer 2014 zijn er binnen de Nederlandse wet- en regelgeving bepalingen
vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe wij moeten fokken met onze gezelschapsdieren.
Eigenlijk komt het er op neer dat vastgelegd is wat niet mag.
De NBvV heeft een eigen beleidsonderdeel dat gericht is op het welzijn van volière- en kooivogels.
Binnen dit beleid is ook vastgelegd hoe de leden van de bond zich hieraan conformeren.
Dat vindt plaats door in te stemmen met de zogenaamde CODEX voor het hobbymatig houden van
en fokken met volière- en kooivogels.
Op 4 februari 2015 zal de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving van de NBvV een lezing houden
rond deze CODEX en dan zal vooral worden belicht hoe de gespecialiseerde vogelliefhebber al vaak
onbewust bekwaam met deze materie omgaat. Daarnaast zal worden aangegeven wat eventuele
verbetertrajecten kunnen zijn.
Deelnemers aan deze lezing ontvangen van de Commissie een certificaat van deelname. Het belang
van dit certificaat voor juist dit onderwerp zal extra worden toegelicht tijdens de lezing.
Namens de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV
Henk van der Wal

Nog even het volgende:
Enquête over het economische belang van de liefhebberij.
De commissie Dierenwelzijn en Wetgeving houdt een enquête met als doel zoveel mogelijk
gegevens te verzamelen over het belang van de vogelliefhebberij voor de Nederlandse
economie. We roepen u allemaal op deze enquête ook in te vullen. Het is ook uw belang dat
we hierover zoveel mogelijk met onderbouwde cijfers kunnen komen. Dit is nodig om een zo
goed mogelijke positie in te kunnen nemen bij gesprekken met de overheid over mogelijke
toekomstige beleidsvoornemens. Daarvoor is o.a. nodig dat wij onze argumentatie kunnen
onderbouwen met cijfers over het economische belang van onze liefhebberij.
U vindt de enquête via de volgende link:
https://www.enquetesmaken.com/s/5279d10
Invullen van de enquête kost u maar een paar minuten tijd. Mogen we op uw medewerking
rekenen?

Contactavond:
Woensdag 18 maart 2015 om 20:00 uur in café de klok te Harkema.

Ruurd Jelle van der Leij is van kinds af aan al fanatiek bezig met vogels. Het begon allemaal
toen hij als klein kind mee ging met zijn vader op zoek naar kievitseieren en al gauw viel zijn
interesse voor vogels ook bij andere mensen op. Zo ontmoette hij Freddie de Vries die
destijds ook in Oldeholtpade woonde. Via Freddie kwam hij in aanraking met een fanatieke
groep vogelaars uit Oldeholtpade e.o. en had hij de perfecte mensen om zich heen om een
enorme kennis te kunnen vergaren. Ze namen hem mee tijdens het ringen van Kerkuilen,
Havik, Buizerd, Sperwer enz. Hij leerde het inventariseren van vogels door middel van de
BMP methode. In het voorjaar namen ze hem mee op reizen naar Polen en Oost-Duitsland. In
het najaar gingen ze steevast naar Falsterbo, Zweden om daar de enorme vogeltrek te
aanschouwen. Kortom de ideale manier om alles te weten te komen over vogels in binnen en
buitenland. Na het afronden van zijn VWO is hij de studie kust en zee management gaan doen
op het Van Hall te Leeuwarden. Naast de leuke excursies en mooie stages die hij tijdens deze
studie heeft kunnen doen ontmoette hij ook hier weer de nodige mensen die zijn kennis deden
groeien. Gedurende de studie kwam ook zijn passie voor fotografie steeds nadrukkelijker naar
voren. Destijds was RJ altijd afhankelijk van andermans apparatuur maar daar kwam in 2007
verandering in. In augustus 2007 vertrok hij voor 5 maanden naar Noorwegen om daar en een
aantal modules voor zijn studie te gaan volgen. Voor vertrek heeft hij zijn
eigen spiegelreflexcamera aangeschaft met een aantal lenzen. Bij terugkomst bleek de drive
om te fotograferen alleen maar groter en was de tijd daar om een mooie 500mm te kopen

zodat ook vogelfotografie tot de mogelijkheden ging behoren. Vanaf dat moment is het hard
gegaan. Zijn foto's worden o.a. verkocht door de beeldbank Nature In Stock en inmiddels is
hij fulltime fotograaf.
Tegenwoordig werkt hij met Nikon camera's en lenzen met een bereik van 18 tot 500mm
(voorheen sigma 300-800mm).

Vogelfotografie.
In deze lezing laat ik de verschillende facetten van de vogelfotografie zien. Ik laat u aan de
hand van een mooie serie foto's zien welke keuzes ik maak met betrekking tot de compositie,
het licht en de voorbereiding voor de foto's. Daarnaast geef ik bij iedere foto een specifieke
uitleg over de soort en zijn gedrag, herkenning, omgeving, voedsel e.d. Voor mij geldt dat
kennis van een soort de basis is voor het maken van een goede foto. Je verdiepen in een
vogelsoort is dus van wezenlijk belang voor het behalen van een goed resultaat. Van 2008 tot
2012 heb ik aan een vogelboek over de gemeentes Oost- en West-Stellinwerf gewerkt. In dit
boek worden alle soorten behandeld die er jaarlijks voorkomen. De soorten die ik voor dit
boek wilde fotograferen heb ik allen gericht opgezocht om zo de foto's te kunnen maken.
Deze zoektocht naar de verschillende soorten vormt een soort rode draad door de presentatie.
Daarnaast is het voor mij altijd de uitdaging om met een foto niet alleen de soort te tonen
maar vooral ook zijn gedrag en leefomgeving.
Duur: 45 min tot 60 min.

Fotografie in Polen.
In deze lezing laat ik de schoonheid van de Poolse natuur zien. Ik laat u aan de hand van een
mooie serie foto's zien hoe Nederland er tientallen jaren geleden ook nog bij lag. Door de
ongerepte natuur en extensief beheerde velden is het een paradijs voor vele vogelsoorten.
Vooral vogels die in Nederland weinig voorkomen spreken natuurlijk tot de verbeelding.
Broedvogels als draaihals, patrijs, grote karekiet, hop, klapekster, kwartelkoning,
sperwergrasmus, grauwe klauwier, wielewaal zijn van die soorten die je daar veelvuldig te
zien krijgt. Naast vogels komen ook een aantal zoogdieren voorbij. Op een of andere manier
zie je in dergelijke landen altijd wel vossen, wezels en hermelijnen. De lezing geeft en goed
beeld van de mooie natuur, de fauna en de mensen.
Duur: 45 min tot 60 min.

PELLE RUBRIEK

Halsbandparkieten in Nederland in de winter
Van 2013/14
In de winter van 2013/14 werden twee landelijke simultaantellingen van
Halsbandparkieten uitgevoerd. De telweekenden waren 21/22 december 2013 en
18/19 januari 2014. Speciaal voor Grote Alexanderparkiet was er in Amsterdam en
Haarlem nog een telling op 25/26 januari 2014.
De tellingen waren een vervolg op eerder uitgevoerde landelijke tellingen in 2004/05,
2009/10, 2010/11, 2011/12 en 2012/13. Alle bekende slaapplaatsen zijn
gecontroleerd en geteld en in steden waar slaapplaatsen werden vermoed, is gericht
gezocht naar nieuwe locaties. Er is veel ruchtbaarheid gegeven aan de tellingen om
de kans te vergroten dat nog niet bekende slaapplaatsen aan het licht zouden
komen. Maximaal werden 10.128 Halsbandparkieten geteld tijdens de telling op 22
december 2013.
De tweede telling, in januari 2014, leverde lagere aantallen op (8577 ex.). Het
seizoen maximum betekent een afname van 4% ten opzichte van een jaar eerder.
Met name in de regio Den Haag-Rotterdam werden minder Halsbandparkieten
geteld. Buiten de drie bolwerken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn de
aantallen opnieuw toegenomen. Er zijn nu vijf steden waar ’s winters zo’n 200-300
Halsbandparkieten samenkomen op slaapplaatsen: Aalsmeer, Purmerend, Utrecht,
Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, naast één stad met rond de 600 vogels:
Haarlem. Het was het eerste seizoen dat Halsbandparkieten in Alphen aan den
Rijn bleven overnachten. Grote Alexanderparkieten werden in Amsterdam
vastgesteld (142 ex.) en na twee jaar afwezigheid weer in klein aantal in Haarlem (3
ex.). Dat is beduidend meer dan de landelijke totaalsom van 60-70 vogels in 2009/10
t/m 2012/13. RESULTATEN KOMEN VAN Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Agenda 2015

Ledenvergadering:

21-01-2015

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Contactavond:

04-02-2015

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Contactavond:

18-03-2015

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

TT vergadering:

07-10-2015

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Inleveren TT
Formulieren:

14-10-2015

aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Tentoonstelling:

09-11-2015 t /m 14-11-2015

Zaal de Klok Harkema

Feestavond:

14-11-2015

Zaal de Klok Harkema

aanvang 19.00 uur

Figuur 5 Overzicht Tentoonstelling 2014

Figuur 6 Overzicht en verkoopklasse

Nawoord
Als u dit leest, bent u alweer op de laatste pagina van clubblad nr. 89, wat ook het laatste clubblad is
van 2014. Ik hoop dat u er veel leesplezier van hebt gehad, aan de literatuur zal het zeker niet liggen.
Onze 55e vogeltentoonstelling was met 557 vogels weer een groot succes, ook de bezoekers wisten
de zaal van de Klok wel weer te vinden. Ik wil diegenen die prijzen beschikbaar hebben gesteld voor
de verloting bedanken, dat was weer fantastisch!
Ook moet ik P Rauwerda even bedanken voor de hulp met het nummeren van de lootjes op
woensdagmiddag en vooral Romke v.d. Veen weer bedankt, je hebt weer heel wat lootjes aan de
man gebracht, dat was weer voortreffelijk, ondanks je zware studie heb je mij bijzonder goed
geholpen.
S Brouwer, bedankt voor het voorwoord, helaas heb ik niet een mooie mop van je gekregen.
JA Dijkstra ook bedankt voor de notulen en de agendapunten, jammer dat je ermee stopt, maar soms
moet je keuzes maken, bij deze wens ik de nieuwe secretaris alvast veel succes en welkom bij ons
gezellig team.
BE van den Akker, jij ook dank voor de hulp bij het samenstellen van het clubblad en de lijst met
nieuwe leden.
W Weening, het clubblad kan ook al niet meer zonder jouw inmiddels vaste rubriek van vogelweetjes
en mop, dank hiervoor. Ondanks dat je hartstikke ziek was kwam er toch nog weer iets om van te
lachen, van harte beterschap!
Arianne en Ellen jullie ook bedankt voor de gezellige vrijdagmiddag met de jeugd, helaas heb ik jullie
niet horen fluiten, wel weet ik dat er een wat vreemde man op het podium zat. Die vond het ook wel
gezellig bij jullie, totdat hij ging roken en dat mocht niet van jullie, terecht, toen was hij gauw
verdwenen. Volgens mij had hij nog een doosje kalkeieren gewonnen met de verloting.
H Pel, jij ook bedankt voor de Pellerubriek en de aankondigingen van de contactavonden, nu maar
hopen dat de zaal van de Klok te klein is voor al dit spektakel wat jij weer hebt geregeld.
J Lettinga ook bedankt voor het fokverslag van de Noord-Amerikaanse Blauwe Bisschop, als het
clubblad uitkomt zullen jullie wel in warmere streken zitten. Geniet er maar van en dan nu maar
hopen dat 2015 weer net zo’n succesjaar wordt met de kweek, dan kun je volgend jaar misschien wel
langer wegblijven.
DP Westra bedankt voor zijn internationaal verhaal over de vogels, het is maar te hopen dat wij hem
kunnen behouden bij de Woudzangers, want op deze manier zal er binnenkort wel een bestseller van
zijn schrijfwerk komen en dan krijgen de drukkerijen het druk.
De Vogelaar ook weer bedankt voor jou verhaal. Je wist zeker dat ik een week weg was want bij
thuiskomst lag de enveloppe weer in de bus, alleen de buurvrouw heeft je wel gezien, dus ik ben
weer een stukje dichterbij de oplossing.
Fam. P Kamminga, ook bedankt voor de gezellige avond en aan de medewerking aan “De
kennismaking met”. Over de hulp bij de tentoonstelling, daar heb ik het nog wel even over met jou,
dat hoeft Piet ook niet allemaal te weten, dat komt altijd goed.
De nieuwe leden wens ik welkom bij de Woudzangers en ik zie u heel graag bij een van onze
activiteiten.
Verder heb ik weinig te melden. Het idee van Tamme Alma ga ik wel toepassen, 2 leden aanwijzen
een stukje te schrijven en dan de pen weer door te geven.
Wel wil ik nog een ieder een heel gelukkig 2015 wensen en doe het niet te gek, want dat doe ik al.
AT Vissia

