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Voorwoord
We zitten weer in de mooiste tijd wat de vogelhobby aan gaat.
Het kweekseizoen is voor iedereen aangebroken, de vroege kwekers hebben er al een punt
achtergezet.
Maar de latere kwekers zijn nu volop bezig en hebben de eerste jongen op stok of in het nest
liggen. Laten we hopen dat het voor een ieder een goed kweekseizoen is en wordt en dat er
veel goede vogels tussen zitten wat weer goed is voor onze onderlinge tt.
Vijfentwintig maart hebben we de rayonvergadering gehad, hier was geen nieuws te melden.
Vier april was de district vergadering, er is een verschuiving in het districtbestuur geweest.
M. v Wijngaarden was aftredend en niet herkiesbaar, hiervoor is S. Terpstra gekozen uit het
rayon noordoost. Ook was S. Brouwer aftredend maar wel herkiesbaar en herkozen. Van het
hoofdbestuur waren aftredend en herkiesbaar Sj. Munniksma en D. Verburg, beide heren
werden herkozen.
Er was ook een stemming voor een samenwerkingsverband tussen de NBvV en de ANBvV
(Algemene Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) hier is positief op gereageerd. Zoals het
er nu voorstaat zullen we gezamenlijk de bondsshow te Apeldoorn houden, dit wordt nader
uitgewerkt.
Als districtbestuur hebben we gemeend om de jeugddag op zaterdagmorgen, tijdens de laatste
dag van de districtshow te Marrum, te houden. Voor deelname aan de jeugddag krijgt de
jeugd nog bericht. De districtshow wordt dit jaar georganiseerd door de volièrevereniging
Ferwerd.
Er is een bloemstuk bij de fam. C. Wiersma bezorgd, zij waren 50 jaar getrouwd, nogmaals
van harte gefeliciteerd.
Kees en Sipke hebben de kooien en overig tt materiaal nagezien en schoongemaakt, dat alles
is er weer klaar voor.
Tevens worden er nieuwe kooien aangeschaft dit voor de vervanging van de koepelkooien.
Dan we zijn weer klaar voor de onderlinge t.t.
We zullen de firma Heesakkers vragen of zij door middel van drinkflesjes de tt wil sponseren.
Het is voor een ieder even wennen, maar met het clubblad zijn we de digitale kant op gegaan.
Leden zonder internettoegang blijven het gedrukte clubblad houden. Alle overige leden
kunnen het clubblad vinden op de site van de Woudzangers.
Als vereniging doen we het ook goed, we staan landelijk op een gedeelde eerste plaats met
186 leden samen met Urk. Nieuwe leden van harte welkom bij de Woudzangers.
Met de vakanties voor de deur wens ik een ieder een fijne vakantie toe.
Vr sport gr
Sipke brouwer

Mijn kweek met de Hop (urupaepops)
De Hoppen behoren tot de familie (oraciiformes ) de scharrelaars waartoe onder anderen ook
de ijsvogel en de bijeneters behoren. Ze komen voor in Europa, Azië en Afrika. Overal waar
ze voorkomen zijn het opvallende vogels, niet alleen door hun overwegend bruine kleur maar
vooral door de zwarte en witte veren voorziene kuif die zich als een waaier vanaf de snavel tot
het achterhoofd op de kop bevindt. Heel vroeger werden ze nog wel eens geroemd in verband
met het boven natuurlijke en de magie. Wat later in de middeleeuwen, bevelen waarzeggers
het gebruik van verschillende organen aan, om gezichtsvermogen en geheugen te verbeteren.
Gelukkig is dat thans niet meer het geval; alleen is wel gebleven dat het nog steeds een
vreemde vogel is, welke jammer genoeg in ons land maar heel zelden voorkomt. Het meest
houden ze zich op in open landschappen, vaak solidair en zelden met meer dan 2 of 3
soortgenoten. Ze zoeken hun voedsel voornamelijk op de grond. Met hun spittende snavel
krijgen ze dan wormen, larven, mieren en andere insecten te pakken. Nestelen doen ze bij
voorkeur in een boomholte, maar ook wel in nissen van muren en gebouwen, ook wel in holen
in de grond. Een legsel bestaat meestal uit 4 tot 6 blauwachtig gekleurde eieren. Alleen het
wijfje broedt en na 17 dagen komen ze dan uit. In die periode brengt het mannetje haar
voedsel. Ongeveer 3 a 4 weken blijven de jongen in het nest, waarin het dan een enorme
stinkboel is geworden. Als de jongen uitvliegen lijken ze het meest op het wijfje, ze is wat
kleiner dan de man die ongeveer 30 cm groot is.

Kweekverslag: Enkele jaren geleden kwam ik bij een liefhebber die een koppel hoppen had
zitten, die hij wilde verkopen omdat hij er geen jongen van had gekregen in het broedseizoen.
Thuis gekomen kwamen ze in een volière samen met Tragapane spreeuwen en wat grotere

tropische vogels. De volière is 15 x 6 mtr en 2.50 mtr hoog. Het was een lust voor het oog om
ze in de volière bezig te zien zoeken op de grond naar wormen. Als voer krijgen ze elke dag
meelwormen in een voerbakje afgedekt met gaas waar alleen de hop met zijn lange snavel uit
kan eten. Bij mij gingen ze in februari in de rui en eind maart waren ze er doorheen. Begin
april begon de man te roepen hop hop of hoep hoep. Een mooi geluidje wat hij het hele
broedseizoen bleef herhalen. Ik had er verschillende blokken in hangen, maar tenslotte gingen
ze in een vierkant blok van 30x 30x 40 met een invlieggat rond 7 cm. Begin mei legde ze haar
eerste ei, in totaal 6 welke om de dag gelegd worden. Na 17 – 18 dagen broeden waren er 4
jongen die snel groeiden. Na 6 dagen heb ik ze geringd met 4,5 mm speciale ringen voor
Europese vogels.
De ringen heb ik voorzien van fietsventielslang, dit om te voorkomen dat de jongen door de
ouder vogels uit het nest worden gegooid. Als er jongen zijn geef ik elke dag meelwormen,
pinky’s en buffalowormen. Kijk wat ze daar van opnemen en bijvoeren zoveel als nodig is.
Regenwormen eten ze ook graag waar ze in de natuur voornamelijk op leven, daar hebben ze
de lange snavel ook voor. Ik ging elke dag dan ook regenwormen zoeken en die hadden ze
vaak nog liever dan het andere levend voer. Toen de 4 jongen uitvlogen waren ze gelijk
vliegensvlug en parmantig met het kuifje omhoog. Het broedblok heb ik toen schoongemaakt
en een nieuwe vulling ingedaan van vermolmde knotwilgen een laagje van 2 cm. Daarna
hebben ze niet meer gebroed dat jaar. Hoppen zijn verdraagzame vogels die goed in een
gezelschapsvolière gehouden kunnen worden. In de winter kunnen ze in een beschutte volière
verblijven tot -5 graden. Als het harder gaat vriezen verhuis ik ze in een binnenvolière, waar
de temperatuur niet lager dan 0 graden wordt. De hop is een pracht vogel, vooral in een wat
grotere volière.

Gr. De Vogelaar.

Moppen.
Ik ben bedroeft ;waarom ben je bedroeft, omdat mijn nieuwe auto gestolen is, doch ben ik
ook blij, ja mijn schoonmoeder zat er nog in.
Jantje loopt langs het huis van de burgemeester en spuugt tegen het raam. De burgemeester
komt boos naar buiten en vraagt. Wat zou je moeder er van vinden, als ik bij jullie tegen het
raam spuug, Jantje, dat zou ze heel knap vinden, wij wonen op de tiende verdieping,
Wat doe je als een Belg een handgranaat naar je gooit , pen er uit halen en terug gooien.
S Brouwer.

Kennismaking met G Bosma
Dit keer had ik al een kandidaat geregeld tijdens onze onderlinge vogeltentoonstelling in
2014, alleen toen wou deze persoon nog niet, want het moest in de zomer, dan stond de tuin in
de bloei en hij wou ook nog perse kleurenfoto’s hebben, dat laatste is nu voor de helft
geregeld, want op de site van de Woudzangers zijn de foto’s in kleur, maar in het clubblad is
het nog steeds zwart wit. Helaas was in de maand juni, de zomer nog niet echt begonnen, toen
het dan eindelijk zover was, ging ik op 9 juni richting Surhuisterveen, naar de Verlaatsdam
20, waar Gaatse Bosma woont, in een gigantisch groot en mooi huis, met een enorme grote
tuin, waar dan ook weer mooie volières staan, alleen Gaatse doet wel eens moeilijk, ook nu
weer, toen ik belde van wanneer moet ik langskomen, voor het clubblad. Was zijn eerste
reactie, ik heb niet zoveel te vertellen, ik zei dat hoeft ook niet, als je mijn vragen beantwoord
is het al goed.
Als ik daar dan rond een uur of acht aankom, hoor ik Gaatse achter uit de garage komen, met
een dikke ijsco in de hand, die vind ik zo lekker zegt hij. Ik vraag hem dan, om eerst maar
naar de vogels te gaan kijken en eventueel wat foto’s te maken, We waren nog maar net in het
vogel hok, toen kwam er ook nog visite aan, namelijk buurman Sipke Brouwer, wel bekend
als voorzitter van de Woudzangers. Ik ben toen maar begonnen, met wat foto’s te maken en
daar was weer zo’n moeilijk moment, want Gaatse wou maar niet op de foto, door mooi met
Gaatse om te praten, heb ik hem samen met Sipke, toch zover gekregen om even te poseren
voor de volière.
Daarna zijn we terug gegaan naar het vogelhok, waar nog een optrekje was, om even heerlijk
te zitten en mijn vragen op Gaatse los te laten.
Gaatse is geboren, in het Groninger Opende en voor Gaatse naar de lagere school moest, zijn
ze verhuisd naar het Friese Kootstertille. Toen Gaatse naar de hogere school moest, zijn ze
weer verhuisd naar Surhuisterveen, dan hoefde Gaatse niet zover te fietsen om de studie te
vervolgen op de LTS. Toen ik geslaagd was ben ik gaan werken bij KJ de Vries in Buitenpost,
als handlanger timmerman, daar heb ik 2 jaar gewerkt. Toen ben ik vertrokken naar Heijmans
Bouw, dat duurde ook 2 jaar, toen ben ik via Freerk de Vries, bij Kats komen werken, dat
heeft ook enkele jaren geduurd. Voor ik bij Henk en Etje, op de loonlijst kwam, om voor hun
een huis te bouwen, toen dat volbracht was, ben ik gaan werken, bij Bouwbedrijf Siemensma
in Surhuisterveen, in de woningbouw, dat was leuk werk, je begon in de grond en eindigde op
het dak, als het huis gereed was.
Daar is in 2002 een einde aangekomen, doordat ik een zwaar herseninfarct kreeg, heb toen
enkele weken in het ziekenhuis gelegen en daarna nog een lange periode gerevalideerd. Maar
dat betekende wel het einde van de werkperiode. Ik was ook niet iemand, die stil kon zitten.
Dus ik verveelde mij stierlijk, tevens moest ik opnieuw mijn rijbewijs halen, ik ben toen weer
begonnen met les rijden. De rijschoolhouder zei na 1 les, vraag ook direct maar aan, want dit
gaat hartstikke goed, dat vond ik niks, daarom heb ik nog een hele periode gehad, dan ging ik
donderdag middag, de hele middag met de rijschoolhouder rijden, dan had ik toch nog wat
vertier in het leven, anders verveelde ik mij toch maar.
Mijn vogelhobby is ontstaan, door mijn broer en HJ de Boer, die mij een span veelkleuren
bracht, een volière had ik al, alleen daar zaten geen vogels in, maar een Perzische kat, helaas
was die zo wild in de volière, die vloog letterlijk bij het gaas omhoog, dat was ook niks, dan
maar vogels erin. Ook heb ik nog rosellas gehad, van Sipke Brouwer, maar dat was geen
succes, die zaten ineens bij mij buiten, op het dak van het huis, waar ze echt niet thuis horen.

Daarna ben ik overgegaan op Bourkes, die ik kocht bij Einte Postma, hij wou ze eigenlijk niet
verkopen, maar ik wou ze beslist hebben, dan maar wat meer betalen en Einte werd
overgehaald, om mij de vogels toch te verkopen. Nu heb ik inmiddels 14 koppels, in diverse
kleuren en daar heb ik veel plezier van.
Het voer wat ik de vogels verstrek, is van Wielink agaporniden en het eivoer komt van Kasper
Fauna, ook geef ik geregeld trosgierst en breedmax. Daar moeten ze het mee doen, dat gaat
mij wel naar de zin en de vogels ook wel, want die doen het wel goed.
Het kweekseizoen begint bij mij begin maart, als ze dan twee rondes hebben gedaan, geef ik
ze weer rust, om in conditie te komen, voor het volgende jaar.
Het schoonmaken doe ik wekelijks en zondags komt alles in de afwas, dan blijft alles netjes
schoon, dan lijkt het ook weer netjes en bovendien, zal het voor de ziektes ook beter zijn, dan
wanneer het een grote smeerboel is.
De vogelmarkten daar kom ik nooit, ik doe de handel altijd via internet, daar heb ik voor de
meesten, die mij kennen al wel een bekende naam, namelijk de Bourkeskweker uit
Surhuisterveen. Als ik een vogel koop via internet, gaat buurman Sipke meestal met mij mee
en ik ga ook wel met hem mee om een nieuwe vogel, dat is wat gezelliger samen.

Ook helpt Sipke mij met het ringen van de vogels, of als er andere dingen zijn, die ik zelf niet
kan, ook het onderscheiden van de jonge vogels, of het een man of een pop is, doen we
samen, dat gebeurt nog op een speciale manier, die we hebben geleerd van Wiebe Wassenaar.
Dat gebeurt met een naald en een draadje, we nemen de vogel op de rug in de hand, leggen de
naald op de onderbuik, tillen hem weer op, als hij dan een rondje draait, is het een pop en als
hij recht op en neer gaat, is het een man.
De tentoonstelling daar doe ik ook niet aan mee, maar ik zeg je nu wel toe, dat ik het dit jaar
wel weer ga proberen, om daar dan wat grote prijzen in de wacht kan slepen.
De vereniging daar ben ik tevreden over, daar kan ik trouwens ook geen opmerkingen over
hebben, want dan moet ik naar de vergaderingen komen, om mijn hart te luchten, net zoals de

filmavonden, die bezoek ik ook nooit, in de toekomst denk ik er wel aan, om dat eens te
veranderen, dat moet je zeker doen, want misschien als je een keer bent geweest, dat je wel
nooit meer verstek laat gaan.
Heb je nog meer hobby’s Gaatse, jawel, ik ben ook nog vrijwilliger bij Harkemase Boys, daar
ben ik dan zaterdagmiddag ook altijd te vinden, ik zit wat in de kaartverkoop en maak de
tribune schoon, zodat bij alle thuiswedstrijden, het publiek netjes schoon kan zitten, helaas is
het voor jou vanavond, niet zo’n leuke avond, want Harkemase Boys verliest onterecht, de
halve finale bij het Zeeuwse Hoek, voor de landelijke beker, dus word het zaterdag geen
IJsselmeervogels en is het voetbal seizoen voorbij.
Ondanks dat ik niet alles, mocht opschrijven van Gaatse en het ook niet te laat mocht worden,
want ik mocht niet tot middernacht blijven zitten, want dan bleef ik alleen achter, want Gaatse
wil avonds vroeg op bed, heb ik toch nog wat op papier gekregen en was ik ook niet laat thuis
die avond, ondanks de zeer goede verzorging, wat de hapjes en drankjes aangingen.
Ik mocht ook niet de leeftijd van Gaatse vermelden, want dat wilde hij niet zeggen, maar
gelukkig, ben ik vaker van huis geweest en vroeg hem, hoe oud was je toen je dat
herseninfarct kreeg, het antwoord was 34 jaar, dus toen moest ik even rekenen en jullie nu
ook om daar achter te komen. Gaatse bedankt voor de fijne avond en samen met Sipke, heb je
in sommige dingen toch de meerdere moeten erkennen, graag tot een volgende en succes
verder met de vogelhobby.
De Redactie AT Vissia.

Contactavond:
Woensdag 18 maart 2015 om 20:00 uur in café de Klok te Harkema.
Dit keer wil ik er niet zoveel over kwijt en wel om de volgende reden.
We proberen iets leuks te organiseren en er komt eigenlijk niets meer opdagen dan het bestuur
en 1 handvol trouwe leden en dat voor een club met 200 leden, Klasse.
Als je de kosten van deze avond bekijkt per persoon hadden we een leuk feestje kunnen
bouwen.
Al met al stel ik de vraag moeten we überhaupt doorgaan met het organiseren van
contactavonden? Misschien zijn we allen wel lid om maar verzekerd te zijn van het kunnen
bestellen van ringen.
Reageer nu eens Leden, wat willen jullie.
Mailadressen van het bestuur staan voorin het clubblad
Ik ben benieuwd naar het aantal reacties.
Ps. We hebben een prachtige diaserie bekeken gemaakt en gebracht door een professional.
Ruurd Jelle van der Leij gaf een hele andere kijk op natuurfotografie.
De activiteitencommissie Woudzangers.

Pelle rubriek
Op zaterdag 23 mei hebben we met ons gezin een heel leuk uitje gehad.
Vogelbescherming Nederland en Sovon organiseerden de nationale vogelweek.
Op zaterdag 23 mei 2015 19:30 uur gingen we op zoek naar de roerdomp in de Lauwersmeer.
Met een groep van 17 man gingen we op pad samen met boswachter Hans.
Pieter deed bij het begin een lugubere ontdekking, hij vond een hoop waarschijnlijk gedumpte
uitgebeende ribdelen, illegaal gedumpt slachtafval of misschien wel illegale slachting van vee
van Staatsbosbeheer.
Na deze ontdekking maar snel aan de wandel. In het begin werden we geattendeerd door Hans
op de Wielewaal, wat een prachtige vogel. Op naar de rietvelden, want ons doel was toch de
roerdomp. Met de verrekijker aan het oog mochten we het indrukwekkende nest van de
zeearend bekijken. Toen werd er gefluisterd; van horen jullie de roerdomp nu, we hadden dit
gemist. We waren teveel bezig met het zeearend nest, maar we krijgen vast nog een
herkansing. Onderweg zagen we heel veel rietgorzen, kwamen we een uitgekomen nest van
de brandgans tegen, 1 ei lag er nog in, niet uitgekomen. Toen moesten we even stoppen want
er kwam een echtpaar knobbelzwanen met 6 kuikens ons pad oversteken en om agressie van

vader te voorkomen moesten we maar even geduld hebben, ze sjokten heel rustig vlak voor
ons langs net of waren wij er niet. Hans liet ons ook nog de zeldzame plant; de wilde orchidee
bewonderen. Even verder kijken we naar een 4 tal overvliegende zilverreigers en dan horen
we ook de roerdomp. Toch prachtig dat je met een goede gids in de Kollumerwaard
ronddwaalt. Wat hoor en zie je dan meer dan als je alleen de natuur ingaat. De kans dat we de
roerdomp zouden gaan zien was niet groot want hij zou zich alleen laten zien als er jongen
zouden zijn en daarvoor was het net nog wat te vroeg. Maar dat maakte niet uit het was zo
ook al een prachtige ervaring. Gedurende de wandeling hebben we nog heel vaak de
roerdomp mogen horen. De wandeling zou ongeveer 2 uur duren maar Hans had voor ons wat
meer tijd gereserveerd. In alle stilte die de natuur bied, waren 2 meerkoeten bezig heel veel
herrie te maken bij hun hevige ruzie. Na het bijleggen van de ruzie werd er flink gezongen
door de kleine karekiet gevolgd door de koekoek. Kortom het waren allemaal vogels. Het
werd al schemerig en dat was onze prachtige toegift, want dan hoor je vogels die je anders
niet hoort, namelijk klein waterhoen, sprinkhaanzanger en de krekelzanger allemaal zeldzame
vogels. Kortom we hebben allemaal een fantastische avond gehad en veel geleerd, dit is toch
beter dan voor de buis te hangen.
Toen werd het toch echt te donker en kwamen we weer bij de parkeerplaats aan, dit was het
einde van deze trip. We hebben Hans bedankt voor deze leuke reis en zijn huiswaarts gekeerd.
Ik zou zeggen doe dit ook eens een keer, natuurgebied Lauwersmeer / Kollumerwaard is een
zeer mooi stukje Wereld.

Vierde Nationale Vogelweek groot succes
dinsdag 26 mei 2015

Ruim 4.500 mensen bezochten 270
vogelexcursies en -activiteiten tijdens de
vierde editie van de Nationale Vogelweek.
Dankzij de enthousiaste inzet van honderden
vrijwillige excursieleiders waren er 270
vogelexcursies en -activiteiten in het hele land.
Van appelvink tot zwartkop en van
braamsluiper tot wulp: iedereen kon
kennismaken met een vogel die hij of zij nooit
eerder zag of onbekende gebieden ontdekken.
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek organiseren jaarlijks de Nationale
Vogelweek om iedereen de prachtige diversiteit aan vogels en natuur in Nederland te tonen.
Dankzij de inzet van vele honderden vrijwillige excursieleiders van vogelwerkgroepen, IVNgroepen, KNNV-groepen en andere organisaties was de Nationale Vogelweek 2015 weer een
groot succes met vele gratis vogelactiviteiten.
Wilt u volgend jaar ook meedoen? Zet alvast in uw agenda: de vijfde Nationale Vogelweek
2016 vindt plaats van zaterdag 14 t/m zondag 22 mei 2016.

Vogelwacht Oudwoude plaatst zwaluwwand.
Afgelopen zaterdag heeft de vogelwacht Oudwoude bij de Zandwielen aan de
Lauwersmeerweg een zwaluwwand geplaatst.
Met deze wand willen ze de oeverzwaluw een plek bieden waar ze kunnen broeden.
Door een wand te plaatsen van beton met daarin 64 gaten voorkomen ze dat het zand gaat
schuiven en de nesten verloren gaan.
Na een lange tijd van voorbereiden, informatie inwinnen en materiaal via sponsors te regelen
hebben de vrijwilligers en bestuursleden de mal met beton ijzer en de pvc buizen klaar
gemaakt. Waarna deze 3 weken voor de bouwvak is gestort door v/d Haak en Bijstra. Op
vrijdagavond is de wand op een wagen geladen om deze op zaterdag naar plaats bestemming
te brengen.

Op de zaterdagochtend is door G. Wiersma met een mobiele kraan plaats gemaakt voor de
wand. Hierna konden de onderliggers geplaatst worden en daarna de wand. Deze wand word
op de achterkant aangevuld met leemhoudend zand waar de zwaluwen hun gang in graven
voor een broed plek. Door leemhoudend zand te gebruiken word voorkomen dat deze gangen
instorten. De oeverzwaluw maakt een gang van 1 tot 1,5 meter lang.
Door medewerking van sponsors voor materiaal (Starko, Wadro, v/d Haak en Bijstra) en
diensten (Gerlof Wiersma , mts Klaver Pieters en vrijwilligers ) kon dit worden gerealiseerd.
De vogelwacht Oudwoude is deze bedrijven en vrijwilligers hiervoor zeer dankbaar en hoopt
dat volgend voorjaar deze wand bewoond gaat worden door de oeverzwaluwen.
B. Rekker

Schrijversmarathon: Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is!
Graag wil ik eerst Tamme bedanken voor deze grote eer om mee te doen aan deze
schrijversmarathon. Wie wil dat nou niet, een stukje schrijven voor het mooiste clubblad dat
er bestaat.
Mijn naam is Willem Weening en houd al ongeveer 35 jaar kanaries. De laatste 5 jaar houd ik
me tevens bezig met vruchten - en insecteneters en grotere zaadeters.

Velen zullen het niet met mij eens zijn, maar de kanarie vind ik persoonlijk misschien wel de
mooiste vogel die er is. Ik vind hem mooi door zijn eenvoudig voorkomen en zijn
nieuwsgierigheid .
Toen ik 10 jaar was en voor het eerst een witte kanarie zag was ik meteen verkocht. Ik heb
meteen een koppel witten aangeschaft, het waren dominant witten. Recessief witten waren er
toen nog niet heel veel in de handel te krijgen, deze heb ik een jaar later kunnen bemachtigen.
Mijn vader heeft toen het kippenhok verbouwd tot vogelvolière en de hobby was geboren.
Voordeel van de witte kanarie is dat je er de mooiste modellen in kunt kweken. Dit komt door
het feit dat je geen rekening hoeft te houden met de kleur. Als je kleur in de vogel moet
kweken gaat dit altijd ten koste van model. Je moet er alleen wel voor zorgen dat je de
blauwfactor goed in de vogels kweekt dit in verband met de heldere witte kleur. De
blauwfactor zorgt ervoor dat je na het wassen nog wittere vogels krijgt.
Na 30 jaar met deze witte kanaries gekweekt te hebben en
redelijke resultaten heb behaald wou ik ook graag weer
een buitenvolière hebben, net zoals in mijn beginjaren.
Alleen toen zaten er voornamelijk wildzang en enkele
tropen in met natuurlijk witte kanaries. Dus met hulp van
mijn vader en Cees Wiersma een buitenvolière gebouwd
van 9 meter lengte. Dit keer wilde ik iets anders dan
wildzang en tropen of kanaries. Het werden rode
kardinalen en een koppel kastanje buulbuul. Na de eerste
2 jaar redelijk goed gekweekt te hebben met deze vogels
heb ik de buitenvolière 2 jaar geleden weer, met hulp van
de reeds ervaren volièrebouwers (mijn vader en Cees),
met 11 meter uitgebreid.
Hierin heb ik dat jaar een koppel Japanse nachtegalen gehad. Deze hebben jammer genoeg
niks gedaan. Ik had twee vluchten. Eén was nog leeg dus er moesten vogels bij. Dat jaar
hadden mijn kastanje buulbuuls voor het eerst geen jongen gehad. De eieren lagen steeds
aangepikt in de verste hoek van de volière. Ik verdacht de man ervan dus bij het tweede legsel
de man erbij weggehaald. Maar nu ook na 3 dagen lagen de eieren wederom in de verste hoek
van de volière, dus de pop deed het zelf. In totaal heeft ze 5 keer de eieren er uit gegooid. Een
verloren jaar met toch al een vrij zeldzame vogel.

Vorig jaar een helder idee. Ik denk we moeten de natuur maar een handje helpen. Ik heb bij
Siemen Roorda een koppel witkop buulbuuls gekocht met het idee om de eieren om te
leggen. Deze vogels hadden de laatste 3 jaar altijd met gemak 6 tot 12 jongen groot gebracht.
Dus dat moest dit jaar wel wat worden zou je denken, de waarheid was anders….

De Kastanje buulbuuls hadden reeds begin april al eieren, maar net zoals het jaar ervoor
gooide de pop ook nu de eieren weer uit het nest. Begin mei begonnen beide koppels te
nestelen en ze legden tegelijk ook de eieren, de witkop buulbuul had iets grotere eieren dan de
kastanje buulbuul . Ze hadden beide 3 eieren gelegd. Na 2 dagen broeden heb ik de eieren
omgelegd , voordat de kastanje buulbuul de eieren er weer uit zou gooien en nu maar
wachten. Elke dag kijken in de verste hoek van de volière van de kastanje buulbuul, maar hoe
was het mogelijk, ze bleven in het nest liggen en warempel na 12 dagen broeden kwamen bij
beide buulbuul soorten 2 eieren uit. Dus nu had ik 2 kastanjebuulbuul jongen bij de
witkopbuulbuul, wat ik ook graag wilde en had ik 2 witkopbuulbuul jongen bij de
kastanjebuulbuuls, wat ik ook wel graag wilde maar dus niet had verwacht.
Wat te doen? Ruilen? Zodat ze beide weer hun
eigen jongen hadden? Ik heb ze toch maar laten
liggen, ook omdat ik de kastanjebuulbuul niet
helemaal meer vertrouwde. Ze groeiden alle 4
voorspoedig op, en na 4 weken waren de 2 jonge
witkop buulbuuls zelfstandig, dus de kastanje
buulbuul (pleeg) ouders hadden hun plicht goed
gedaan. Maar je raadt het al de 2 jonge kastanje
buulbuuls (waar het mij om te doen was) waren
nu ook 4 weken oud maar nog niet zelfstandig, en
hebben toen na 4 weken het loodje gelegd. Achteraf (is altijd makkelijk praten) had ik kunnen
weten dat het voor de kastanje buulbuul jongen moeilijk zou worden, deze worden namelijk
tot ongeveer hun 35e dag gevoerd door de oudervogels, de witkop buulbuul jongen zijn na
ongeveer 25 dagen al zelfstandig, dit scheelt 10 dagen. Zo zie je maar weer, elk vogeltje zingt
zoals hij gebekt is.

Je bent nooit oud genoeg om wat te leren!

Hierbij vraag ik Romke v/d Veen, of hij in het volgend clubblad de marathon verder wil
voortzetten.

Moderne tijden.
Beste leden en online lezer,
Daar was ik weer, en ja al weer gaan schrijven . In de vorige editie heb ik gemeld hoe het zat
met de voeding en de huisvesting van onze vogels en kon u lezen wat ik weer had beleeft.
Zo kwam er in clubblad 90 wel heel veel mijn naam voorbij en hoorde ik dat het de Westra
editie was “waarop ik lachte’’. Het stuk wat Arend over mij had geschreven vond ik zeer
goed. Toen ik dat las was ik ook verrast over hoe hij een verhaal kon maken. De digitale
manier van lezen is wel wennen, maar niet verkeerd. In deze editie heb ik even wat tekst die
ook weer met de hobby te maken heeft. Ik zou zeggen ga er even lekker voor zitten met je
tablet, Smartfoon of natuurlijk het clubblad. Veel lees plezier.
Mededeling
Als hobbyist ben ik veel met mijn vogels bezig, maar ook met mijn tweede hobby fotografie
ben ik zeer fanatiek. Maar ik wil graag even een mededeling doen over de foto’s van mijn
vogels, ik heb na een tijd mogen ervaren dat mijn foto’s gebruikt worden door anderen.
Geachte leden, haal niet klakkeloos foto’s van Internet af. Dit kan de fotograaf (auteur) veel
schade beroken en vind ik als amateur fotograaf dat dit echt niet kan. Op bijvoorbeeld mijn
website staat ook een regel waar in staat dat er een copyright op zit. Ik heb zelf ooit de fout
gemaakt dat ik andere foto’s gebruikte en hier zwaar mee onder vuur kwam door de
schrijver/fotograaf. Dus leden/liefhebbers kopieer geen fotowerken. Dank u wel.
Certificaat uitgereikt door de NBvV.
Op woensdag 4 februari 2015 was er een contact avond van ons vereniging gehouden. Deze
avond werd verzorgd door Henk Van der wal voorlichter van de NbvV Deze avond ging over
hoe wij als vogelliefhebbers met ons vogels moeten om gaan, hierbij waren vele leden
aanwezig. Door aanwezig te zijn op deze avond konden wij een certificaat krijgen. Dit
certificaat is bedoeld om te laten zien dat wij als liefhebber ons houden aan de gestelde
regels van de NbvV. Door aanwezigheid verkreeg ik dit. Een mooie voorsprong voor onze
vereniging. Ik dank hierbij ons bestuur en zeker Henk van der Wal.

Digitaal clubblad “anno 2015”
In 2014 werd ons mede gedeeld door het bestuur dat deels het clubblad zou verdwijnen.
Persoonlijk vond ik dat niet leuk, maar doordat de kosten hoog zijn snap ik dat heel goed. Zo
verscheen clubblad 90 dan voor vele al digitaal, je moet het even downloaden, want het is
een pdf bestand. Ik merkte dat op mijn pc het niet slaagde en dus probeerde ik dit met mijn
moderne mobiele telefoon (ook wel smartfoon genoemd) Nadat ik dit had gedaan kon ik
vanaf de bank mooi de verhalen lezen. En zo is een modern tijdperk voor de woudzangers in
gegaan. Op de foto even een voorbeeld van hoe je dat op je mobiele telefoon kan zien. Hier
stond ook mijn kennismaking gesprek in, wat heel gaaf was. Dus leden zo zie je maar weer
wat de moderne tijd zoal weer kan doen. Ik wacht clubblad 92 alweer geduldig af en moet
ook zeggen dat de melding via de E-mail die Bennie van den Akker verstuurt ook erg handig
is. Dus bestuur KEEP THE GOOD WORKS

Slot
Editie nummertjes 10 die ik heb geschreven loopt op zijn einde. Ik hoop hiermee weer een
stuk informatie vrij te hebben geven. In clubblad 92 zal mijn 11ste editie uitkomen. Maar
voor de 2de keer zal er een online editie te vinden zijn op de woudzangers.nl
Oant dan ( tot dan)
Schrijver/kweker D.Westra

MOP
EIGEN DOKTERSPRAKTIJK
Een automonteur komt van de dokter vandaan en denkt:
“ Dat kan ik ook”.
De monteur begint zijn eigen dokterspraktijk. Hij maakt reclame met: “Als ik je probleem kan
oplossen kost het je 500 euro. Als ik geen oplossing heb krijg je van mij 1000 euro”.
Een advocaat ziet de advertentie en denkt dat hij daar gemakkelijk geld mee kan verdienen.
Hij gaat naar de praktijk toe van de monteur.
“Ik ben mijn smaak kwijt”, zegt de advocaat.
“Gaat u maar zitten”, zegt de monteur. “Daar heb ik wel een drankje voor”.
Hij loopt naar de kast, doet de 3e la van linksboven open en pakt een potje waar benzine in zit.
Hij giet het goedje in de mond van de advocaat. Terwijl hij het uitspuugt zegt de advocaat:
“Gadver , dat is benzine. Wat doe je?”.
“Ah, zegt de monteur, “U heeft uw smaak terug. Dat is dan 500 euro”.
De advocaat betaald en loopt boos weg.
De volgende dag, nog steeds verontwaardigd over zijn vorige bezoek bedenkt de advocaat een
nieuw probleem en gaat opnieuw naar de dokterspraktijk van de monteur. De advocaat zegt:
“ik denk dat ik mijn geheugen kwijt ben. Ik kan me niets meer herinneren”. “Gaat u maar
zitten”, zei de monteur,
“daar heb ik wel een drankje voor”.
Hij loopt weer naar de kast, doet de 3e la van linksboven open en pakt een drankje.
“Nee, niet die, dat is benzine!”zegt de advocaat.
”Ah”, zegt de monteur, ”U heeft uw geheugen terug. Dat is dan 500 euro”.
De advocaat betaald en loopt nog bozer weg.
De derde dag gaat de advocaat een laatste poging doen om die 1000 euro te verdienen. Hij
bedenkt weer een probleem en gaat naar de praktijk toe.
“Dokter”, zegt de advocaat, “ik kan bijna niets meer zien. Mijn zicht gaat enorm achteruit”.
De monteur denkt eens goed na en na een tijdje zegt hij:
“nee sorry, daar heb ik geen oplossing voor”.
De monteur reikt naar zijn portemonnee. Hij overhandigd het geld en zegt:
“Hier heeft u uw 1000 euro”.
Terwijl hij in werkelijkheid een briefje van 200 euro overhandigd.
“Hee!” zegt de advocaat, “dit is maar 200 euro”.
De monteur zegt: “U heeft uw zicht terug, wat geweldig. Dat wordt dan 500 euro”.

Vogelweetjes:
Mensen trouwen mussen

Twee mussen zijn in het huwelijksbootje gestapt in het Indiaase dorp Mohanpur. Het huwelijk
vond plaats om aandacht te vragen voor de afname van het aantal mussen in de regio.
Bewoners van het dorp staan volgens de Times of India bekend om hun liefde voor de natuur.
Huwelijksceremonie
Het mannetje, Chunmun, werd vanuit een naburig dorp op een paard naar zijn bruid Gauriya
gereden, zij het dat iemand de mus vasthield. De ceremonie werd voltrokken voor het oog van
duizenden mensen. Zoals een goede bruiloft betaamt was er dans en muziek. Het koppeltje
mussen werd volgens de traditie zeven keer rond het heilig vuur geleid.
Afname
Deze verheerlijking van mussen komt nadat bewoners steeds minder mussen zagen in hun
bomen. Om te voorkomen dat de populatie nog verder afneemt doen de inwoners van
Mohanpur er nu alles aan om de mus te helpen. Eén van de beloftes die zij maakten op de
bruiloft was dat zij waterbakjes en voedsel op hun daken neerzetten.

Spreeuw neemt bloemetje mee!
Spreeuwen kunnen heel goed imiteren. Sirenes, autoalarmen, kwakende kikkers, je kunt het zo

gek niet bedenken of de spreeuw kan het nadoen. Maar dat is niet het enige waar ze indruk
mee kunnen maken. Spreeuwen verleiden elkaar met lange keelveren. Ook versieren de
mannetjes hun nestholen met bloemen, blaadjes en bloemknoppen om vrouwtjes te lokken.
Tevens maken ze gebruik van sterk ruikende planten, dit om parasieten en ongedierte uit het
nest te houden.
Agenda 2015

TT vergadering:

07-10-2015

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Inleveren TT
Formulieren:

14-10-2015

aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Tentoonstelling:

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

Zaal de Klok Harkema

Feestavond:

14-11-2015

Zaal de Klok Harkema

aanvang 19.00

Vogelmarkten 2015
Op 29 augustus en 26 september word de volgende vogelmarkt van het jaar 2015 weer
gehouden, in de zaal van “de Klok” waar een ieder hartelijk welkom is, om een vogel aan te
schaffen, of de overtollige vogels te verkopen. Ook ben je welkom voor een praatje, of je
vogelvrienden te ontmoeten, onder het genot van een kop koffie, of iets sterkers, om de
clubkas te spekken is de lotenverkoper aanwezig. Dus redenen genoeg, om op de laatste
zaterdagmorgen van de maand langs te komen bij de Klok 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 september, dan verschijnt het volgende clubblad
met uw nieuws op 26 september 2015.
De Redactie
Kweeklijst 2015
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

Swiften, Pennant Wkl en Geel Pastel,
Veelkleuren, Red Vented Blue Bonnet,
Koningsparkiet, Pruimkopparkieten,
Roodstuitparkieten en Eleganten.
Catharinas in diverse mutaties,
Roodrug wildkleur, Pennant Rosellas,
Bergparkieten.
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, Raza Español Rheinlanders kanaries,
Binzen en Bichenow astrildes,
Goudvinken.
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.

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

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.
B. Rekker, Pastorijehof 11
Swift parkieten wildkleur, Turquoisines wildkl
9294KB Oudwoude 06-29156265
en div.mutaties, Bourkes wildkleur en diverse
Kweeknummer 4RDR
mutaties.
R. Veenstra, Kievitstraat 45
Vele kleuren Agapornis Rosceicollis,
9291HN Kollum 06=20263432
Valkparkieten Bont en Witmasker,
Kweeknummer 9KHN
Witvleugel Pracht Rosellas.
Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie.

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 91, hopende dat er voor u wat leesplezier bij was
en op naar clubblad 92.
S Brouwer bedankt, voor het voorwoord en de moppen en ook nog je steun bij de
kennismaking met.
De Vogelaar ook bedankt voor jou verhaal, over de Hop en dat je mij weer op een dwaalspoor
zet, om je op te sporen.
DP Westra bedankt voor jou verhaal, helaas vind ik het jammer, dat niemand jou foto’s mag
gebruiken, ik vind dat is alleen maar een teken dat ze toch goed bruikbaar zijn, anders was er
niemand die ze wou gebruiken, laten we niet steeds zo moeilijk doen.
Familie Pel ook weer bedankt, voor jullie belevenissen en ga toch maar door, met het regelen
van de contactavonden, want die waren voor diegenen die aanwezig erg leerzaam.
W Weening bedankt voor de mop en de vogelweetjes, tevens was jou bijdrage aan
schrijversmarathon, ook voor anderen misschien wel leerzaam.
B Rekker wil ik ook bedanken, voor zijn bijdrage, nu maar hopen dat de volgende
genomineerde, wel een verhaal kan schrijven.
G Bosma bedankt voor jou bereidheid, om mee te doen aan de kennismaking met, nu maar
hopen, dat je tevreden bent over het verhaal, ik heb mijn best gedaan, om het binnen de
perken te houden en dat ik niet alles over jou heb verteld.
BE v.d. Akker bedankt en succes, met het digitaal maken van het clubblad, om daar van
enkele vakantie dagen in te leveren, gelukkig is het weer wat minder, dan ga je wat
gemakkelijker even naar huis, als je teruggaat hoop ik dat het weer beter word, dan hebben
wij, die nog op vakantie moeten, er ook wat aan. Verder wil ik iedereen, die nog bezig is met
de kweek, succes wensen. De vakantiegangers een fijne en mooie vakantie toegewenst.
De redactie.

