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Voorwoord 

 

Wat hebben we een pracht van  een zomer gehad. Soms was het te heet, maar voor hen die met 

vakantie waren kon het niet mooier. Dat een ieder kwam aan zijn trekken.   

                 

Tien augustus was het zestig jaar geleden dat de vereniging de Woudzangers is opgericht en wel door 

de heren Albert Bakker, Roel van der Woude, Schievink en Nicolai. Op dat moment waren er 9 leden, 

de vereniging groeide gestaag. Op een gegeven moment werd er een vereniging opgericht in 

Surhuisterveen en werd er aan de leden van de Woudzangers getrokken die in Surhuisterveen 

woonden om over te stappen naar hun vereniging. Het ledental van de Woudzangers kelderde naar 

beneden, er waren  toen bestuursleden die zeiden laten we maar weer naar Kollum terug gaan waar we 

ook zijn weg gekomen. Maar gelukkig keerde het tij en kwamen er nieuwe leden bij zodat de 

Woudzangers gered waren. Zo door de jaren heen zijn we gegroeid, want nu is onze vereniging de op 

een na grootste vereniging van Nederland. Albert Bakker, je kan met trots terug zien wat je met je 

maten hebt opgericht, dankzij het vele werk dat je voor de Woudzangers hebt gedaan. Je hebt wel eens 

gezegd, ik was penningmeester, voorzitter en secretaris tegelijk. Je ging op de fiets om de contributie 

op te halen. Wat een verschil met nu, de penningmeester van tegenwoordig zit achter de p.c. en haalt 

zo de contributie binnen. Zo is er veel veranderd in de afgelopen zestig jaren. 

We zijn 21 september naar Albert Bakker geweest, hij was namelijk 60 jaar lid van de NBvV  en van 

de Woudzangers. De districtvoorzitter heeft hem de speld van 60 jaar opgespeld  en door de  

Woudzangers werd hem een boeket bloemen en een hapje en drankje aan geboden. Ook werd er een 

interview en foto’s gemaakt door A vd Ploeg, welke in de Feanster en in ons volgende clubblad 

worden gepubliceerd. We hebben een gezellige morgen gehad.                                                                  

Over een paar weken hebben we onze onderlinge tentoonstelling 

alweer en wel van 12 t/m 17 november 2018.  Deze zal geheel in het 

teken staan van het 60 jarig jubileum van de Woudzangers. We 

hopen op een grote inzending van de leden, zodat de bezoekers 

zeggen zie, dit zijn de Woudzangers. Wij rekenen op uw steun en 

inzending, al was het maar met 1 vogel, ook het aantal deelnemers is 

van belang. Met uw inbreng kunnen we er een mooie tentoonstelling 

van maken.   

 De districttentoonstelling wordt dit jaar door Noordbergum georganiseerd en wel in Garijp.                

Op 80 jarige leeftijd is overleden ons lid J Maathuis, wij wensen de familie veel sterkte toe.              

Bij onze secretaris, de familie Andringa, is een dochter geboren namens de Woudzangers van harte 

gelukgewenst.                                                                                                                                       

Nieuwe leden van harte welkom bij de Woudzangers en graag tot ziens op de tentoonstelling of op 

zaterdag  24 november, de feestavond. Hier treden dan Klun en Knoffel hakke voor u op met een 

speciaal programma, dus komt allen. Verder wil ik een ieder een goed tentoonstelling seizoen toe 

wensen en goede kerstdagen.   

Vr. sport gr. S. Brouwer. 
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Moppen. 

De chirurg vraagt aan de zuster, en hoe gaat het met onze hartpatiënt bij wie we een nieuw 

hart hebben geïmplanteerd. Zegt ze, hij heeft me zelf een paar keer ten huwelijk gevraagd. 

Goed zegt de dokter zijn hart is klaar, nu zijn hersens nog. 

Man ligt in het ziekenhuis en krijgt een bord soep te eten. Hij wil daar wel graag een droog 

sneetje brood bij en vraagt dan aan de zuster die net voorbij komt “Heeft u ook een droog 

sneetje?”  nee zegt ze, mijn schoenen kraken zo.  

Een kantoormedewerker vraagt aan zijn vrouwelijke collega. Goh leuk truitje, van 

kamelenstof  gemaakt misschien? Hoezo, nou ik dacht vanwege die twee bulten, effen stil dan 

zegt zij en die leren jas van jou dan. Die is zeker van varkensleer vraagt hij, hoe dat zo? Nou 

de kop zit er nog aan.                                                                                                           

Agenda 

10-10-2018 TT vergadering   aanvang 20.00 uur Zaal  de Klok Harkema 

 

17-10-2018 Inleveren TT formulier  aanvang 19.00 uur Café de Klok Harkema 

 

12-11 t/m 17-11-2018    Onderlinge TT Zaal de Klok Harkema 

 

24-11-2018 Feestavond   aanvang 19.00 uur Zaal  de Klok Harkema 
 

Vogelmarkten 2018 
Op 27 oktober,24 november en 29 december worden de volgende vogelmarkten van het jaar 

2018 weer gehouden, in de zaal van “de Klok” aanvang 8.00 tot 10.00 uur, 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 december, dan verschijnt het volgende clubblad 

met uw nieuws op 29 december 2018.           De Redactie 

 

Nieuwe Leden                                                                                

 

Nieuw steunlid:   J Pool, Michielsreed 12, 9233 LE  Boelenslaan, tel 0512-342652 



  



 

 

 

Beste Woudzangers, 

 

Het duurt nog maar even en het tentoonstellingsseizoen begint al weer. 

Zoals gebruikelijk hebben we een week na de tentoonstelling weer de jaarlijkse feestavond 

op zaterdag  24 november.  

Dit jaar hebben we weer het bekende duo Klun en Knoffelhakke kunnen vastleggen.                                          

Dit jaar met een aangepast programma in verband met 

ons 60 jarig jubileum. 

De komst van dit duo is een garantie voor een gezellige 

avond. 

Wat hebben we nog meer deze avond? 

 Buffet 

 Huldigen jubilarissen 

 Prijsuitreiking tentoonstelling 

 Verloting  enz. 

U krijgt nog een uitnodigingskaart met verdere belangrijke gegevens. 

In verband met het buffet begint de avond om 19.00 uur. 

Houdt deze zaterdagavond  24 november in elk geval vrij, het bestuur wenst u een heel 

gezellige feestavond! 

 

 

 

 

 

 



 

Kennismaking met de familie K de Boer. 

 

Dit keer was een afspraak ook weer snel geregeld, want toen ik 

Klaas de Boer belde om zijn medewerking te verlenen, aan de 

kennismaking met, was hij direct bereid om daar aan mee te 

werken, dus moest ik dit keer het mooie Friesland verlaten, om 

over de grens te gaan om Klaas diverse vragen te stellen.  

We hadden afgesproken om dat op donderdag 30 augustus te 

doen, daarom reed ik avonds om half acht, richting het 

Groninger Grootegast, waar de familie de Boer woont aan de 

Weegbree 21, een afgesloten elite buurt, met kapitale 

woningen en in 1 van die woningen woont ook de familie de 

Boer.  

 

Gelukkig was het nog licht, toen ik daar aan kwam en kon ik de buurt eerst nog wat 

verkennen, toen ik dan toch bij Klaas arriveerde, had hij mij nog niet verwacht want hij was 

nog bezig met omkleden. Toen hij eindelijk van boven kwam, omgekleed maar nog wel 

zonder sokken, zijn we eerst door de tuin gegaan en bij de vogels gekeken.  

Om direct ook maar wat foto’s te maken en over diverse dingen te hebben gepraat, zijn we 

naar binnen gegaan, 

zodat Klaas eindelijk 

zijn sokken ook aan 

kon trekken, daarna 

hebben we eerst 

maar koffie 

gedronken met 

gebak, voor ik met 

mijn vragen kon 

beginnen.  

 

Klaas is geboren in 

het Groninger 

ziekenhuis en is 

verder getogen in 

Lutjegast, waar ook de lagere school werd bezocht, de studie werd voortgezet op de MAVO 

in Grootegast, vervolgens ging de studie verder op de Land en Tuinbouw school, om daarna 

bij een dierenspeciaalzaak van Hazenberg in Grootegast aan het werk te gaan.  

Waar ik ook nog een bijbaantje had, want ik fokte in die tijd eekhoorns, in de kleuren wit, 

bruin en kaneel, dat was een mooie handel, ik heb in die 2 jaar dat ik daar werkte, heel veel 

eekhoorns verkocht. Daarna ben ik de bouw ingegaan als isoleerder, maar dat voldeed  ook 

niet en kreeg ik de kans, om bij stichting Novo te komen. Dat was in de gehandicapten zorg, 
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eerst 4 dagen werken en 1 dag leren, dat was in 2009, nu heet het Cosis en ik werk er nog met 

veel plezier.  

 

Nu zit ik op school te ondersteunen, met kinderen die verstandelijk gehandicapt zijn of 

autistisch. Mijn vriendin sinds een jaar mijn vrouw Lena, werkt als fysiotherapeut hier in 

Grootegast, we hebben inmiddels 2 schatten van jongens ,waar we ook beide enorm trots op 

zijn.  

De vogelhobby is ontstaan toen ik 12 

jaar was, ik had toen een stuk of wat 

agaponissen in een kooi in huis, ik heb 

uiteindelijk altijd wel dieren om mij 

heen gehad, want als jongen was ik 

vaak bij mijn oom, op de boerderij om 

te helpen, want met dieren omgaan 

was mijn lust en leven.  

Nu heb ik nog allerlei dieren om huis 

lopen, zoals kippen, eenden en 

konijnen.  

Mijn vriendin die heeft katten waar ze 

mee fokt, maar die komen nooit 

buiten, daar zijn ze te duur voor, want 

een jong kitten kost bijna 700 euro en wij hebben er 3 zitten voor de fok. Binnenkort maak ik 

wel een grote buitenvolière voor de katten, dan kunnen ze ook buiten komen. Ook heeft ze 

nog een groentekas, wat een hobby van haar is en waar ik dan de groenten, als ze klaar zijn 

voor de vogels kan gebruiken. Dus dat zijn 2 vliegen in 1 klap.  

De vogels die ik nu nog heb, zijn Catharina’s, Meyerpapagaaien, Bonte boeren, 

Hoornparkieten en een koppel Grijze Roodstaarten, tenminste zo heb ik ze gekocht, maar 

achteraf ben ik door die liefhebber bij de poot genomen want het zijn 2 mannen.  

Het voer wat ik de vogels verstrek is van Obi en het eivoer is van Kasper Fauna, verder geef 

ik wel eens een vitamine kuur en een wormkuur, ze krijgen ook wel meelwormen en veel 

variatie in groente en fruit.  

 

Het schoonmaken doe ik geregeld, buiten het broedseizoen om, want tijdens die periode wil ik 

daar niet te veel onrust veroorzaken . Het broedseizoen begint bij de catharina’s, in laatst van 

september of begin oktober en duurt tot laatst maart. Dan beginnen de grote parkieten, dus ik 

zit een heel jaar in het kweekseizoen.  

De tentoonstellingen ben ik sinds 2015 serieus mee begonnen, ik probeer er zo veel mogelijk 

aan mee te doen, helaas had ik vorig jaar, toen we zijn verhuist van de Wilp naar Grootegast, 

heel veel pech, want van de 40 catharina’s die ik zou verhuizen, zijn er maar een stuk of 6 

overgebleven, de rest heeft de reis niet overleeft, hoe dat kan is mij nog steeds een raadsel. 

Maar het was een verschrikkelijke ervaring om dat mee te maken. Gelukkig hebben heel veel 

kwekers, mij weer geholpen met de aanschaf van nieuwe vogels.  

 



Nu hoop ik dat ik weer zo’n topjaar heb als in 2016, toen draaide ik goed mee op de landelijke 

show, waar ik net niet kampioen werd. Maar in Drachten won ik de gouden parkiet en heb ik 

het klassement van de 5 beste 

vogels ook gewonnen. 

Zelfs in Harkema werd ik toen 

kampioen met de catharina’s, 

waar ik voor de eerste keer 

meedeed en dat is mij goed 

bevallen, een mooie vereniging 

en een schitterende 

tentoonstelling, met veel variatie 

en heel veel vogels, die shows 

zijn er nog maar weinig, dit jaar 

doe ik sowieso weer mee.  

De vergaderingen en 

filmavonden daar kom ik bijna 

nooit, ik heb daar weinig tijd voor met 2 kleine kinderen en een werkende vrouw, ook zit ik 

nog in het bestuur van SKG van de catharina’s en doe ik nog wel wat hand en spandiensten 

bij de vogelvereniging in Grootegast waar ik vol lid ben. 

 

 Ook de vogelmarkten daar kom ik 

niet, want ik haal de vogels bij 

kwekers thuis weg, als ik wat moet 

gebruiken en de overtollige vogels, 

die verkoop ik via marktplaats.  

Het clubblad vind ik mooi, er zijn 

niet veel verenigingen meer die dat 

hebben, ik lees het dan ook altijd 

van a tot z en vind alle nieuws van 

de Woudzangers daar in. 

Verder heb ik nog als hobby 

voetballen, met een vriendenploeg 

bij VV Grootegast, waar ik tevens 

coach van ben. Ook geniet ik van 

de kippen, eenden en konijnen die in de tuin lopen. Ook geniet ik van mijn kinderen en de 

vrouw Lena, die beslist op de eerste plaats staan.  

Nou Klaas verder heb ik geen vragen meer en het is ook alweer later geworden dan gepland 

stond, maar ik heb er weer van genoten en geleerd, bedankt voor de hapjes en drankjes en ik 

kom zeker een keer bij jullie terug.   

 

      De Redactie AT Vissia 

 



 



 

Vraagprogramma en reglement 59
e
 Onderlinge Vogeltentoonstelling 2018 

 

Georganiseerd door Volièrevereniging 

”DE WOUDZANGERS” DROGEHAM E.O. 

De tentoonstelling wordt gehouden in zaal: 

”DE KLOK” B.HARKEMASTRAAT 1 te Harkema. 

Van maandag 12 november t/m zaterdag 17 november 2018. 

 

art 1. 

Het bonds T.T. reglement is van toepassing op deze Onderlinge 

tentoonstelling. Alle inzenders worden geacht van de inhoud 

daarvan kennis te hebben genomen en dienen zich hieraan en  

aan onderstaande artikelen te houden. Ingeschreven kan worden 

in alle groepen en klassen zoals gevraagd in het bondsvraag 

programma, met uitzondering van groep 1 en 2 

wat in de TT bijlage van onze vogels staat afgedrukt.  

 

art 2. 

Inschrijvingen van alle leden van “de Woudzangers” zijn van harte welkom 

 

art 3. 

Ingeschreven kan worden als volgt: 

  A: E.K. enkelingen 

  B: E.K. stellen ( 2 identieke vogels )  

  C: E.K. stammen (4 identieke vogels )   

  D: O.K. open klasse enkelingen en vogels zonder ring. 

art 4. 

Inlandse vogels worden alleen geaccepteerd, indien voorzien van een erkende gesloten 

voetring van de N.B.v.V. 

 

art 5.  

Alle E.K. vogels moeten zijn voorzien van een vaste voetring van de N.B.v.V. of van 

andere bonden door onze bond erkend met het kweeknummer van de inzender. 

Het ringnummer van de vogel kan niet meer ingevuld worden op het inschrijf formulier. De 

vogels die worden 

ingeschreven mogen naast de bondsring geen andere ringen of herkenningstekens dragen. 

 

art 6. 

Iedere vogel dient apart in een door de bond voorgeschreven T.T. kooi te  

worden ingezonden. Alle kooien moeten voorzien zijn van een voorge- 

schreven voerbakje en tevens van wit schelpenzand en 

voor 24 uur zaad.  Bij vruchten en insecteneters moet men kattenbakvul- 

ling gebruiken,  parkieten geen voerbak. Eigendoms kenmerken 

mogen uitsluitend op de onderkant van de kooien voorkomen. 

 

art 7.  

Vuile of niet uniforme kooien, anders geschilderd dan voorgeschreven, evenals zieke en 

gebrekkige    vogels worden niet op de T.T. toegelaten. Kooien dienen aan de buitenkant 

zwart te zijn geschilderd, ook de achterkant. De vogels worden naar eer en geweten zo goed 



mogelijk verzorgd. De organiserende   vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

ziekte of sterfte van de ingezonden vogels gedurende de tijd dat de vogels op de T.T. 

verblijven. Vogels voorzien van een knijpring worden niet gekeurd als deze ring niet voor de 

T.T. is verwijderd. 

 

art 8.  

Vogels en kooien zijn van bondswege verzekerd tegen brand, verstikking tengevolge van 

brand en tegen diefstal na braak indien de waarde van de vogel en kooi op het inschrijf 

formulier is vermeld. ( normale handelswaarde). 

 

art 9. 

Tijdens de T.T. is het een ieder verboden kooien van de stellingen te nemen of vogels te 

voederen zonder toestemming van het T.T. bestuur. 

 

art 10. 

Het inschrijfgeld bedraagt voor alle klassen € 1,25 per enkeling, € 2,50 per stel en 

 € 5,00 per stam. Inschrijvingen boven 10 vogels gratis. Stammen en Stellen 

dingen niet  mee in de klasse enkelingen maar wel voor de mooiste vogel van de T.T. 

Catalogus is voor de inzenders gratis. 

 

art 11. 

Aan de inzenders wordt geen inschrijfgeld terugbetaald bij het 

niet inzenden of door weigering van het T.T. bestuur i.v.m. zieke vogels of vuile kooien e.d. 

 

art 12. 

Tijdig worden U met de inbreng/afhaalkaart, enz. ook de kooinummers toegestuurd. De 

kooinummers zijn zelfklevend en dienen in het midden van de kooi te worden geplakt. 

Kooinummers bestemd voor de klapkooien dient u bij het inbrengen af te geven. Ook de 

stickers van de absente vogels inleveren. 

 

art 13. 

Jeugdleden ( t/m 16 jaar inschrijfdatum T.T. bepalend) moeten hun geboortedatum op het   

inschrijfformulier vermelden. 

 

art 14. 

Tijdens het inbrengen en afhalen van de vogels heeft niemand toegang tot de T.T. zaal, 

behalve de T.T. organisatie en aangestelde personen. 

 

art 15. 

Inschrijvingen inleveren met het verschuldigde bedrag op: woensdag 17 oktober tussen 19.00 

uur en 20.30 uur in de Klok te Harkema, of per post met gelijktijdige overmaking van het 

verschuldigde bedrag. 

(vol. ver. ” De Woudzangers” reknr: NL39RABO0356409945). 

Huurkooien worden direct bij de inschrijvingen uitgegeven zonder drinkflesjes en voerbakjes. 

 

art 16. 

De inbreng van de vogels is maandag 12 november tussen 19.00 uur tot 20.30 uur in zaal  

De Klok, B.Harkemastraat 1 te Harkema. Inbreng/afhaalkaart met de vogels inleveren. De 

vogels kunnen worden afgehaald op: Zaterdag 17 november 2018 van 13.30 uur tot 14.30 uur.  

Afhalen op afroep door het bestuur. Huurkooien verplicht schoon inleveren. 



 

art 17. 

Het is een ieder, zowel inzender als bezoeker, ten strengste verboden zich met vogeldoosjes, 

lopers e.d. in de tentoonstellingszaal te bevinden. 

 

art 18. 

De keuring zal geschieden bij kunstlicht. 

  

art 19. 

De Tentoonstelling is geopend: 

Woensdag   14 nov. opening  20.00 uur tot 22.00 uur.. 

Donderdag   15 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Vrijdag  16 nov. van  14.00 uur tot 22.00 uur. 

Zaterdag  17 nov. van  10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

art 20. 

Verkoopklasse voor inzenders 

Tijdens de T.T. van ” De Woudzangers” zal een aparte verkoophoek worden ingericht waar 

inzenders vogels te koop kunnen aanbieden. Hiervoor zijn bij A Helder uniforme kaartjes af te 

halen. De vogels  in  de verkoopklasse zijn direct na inbreng beschikbaar voor verkoop en om 

in ontvangst te nemen. Ieder die vogels te koop aanbiedt dient zelf zorg te dragen voor de 

verkoop en vervoer van zijn vogels en is hier ook zelf verantwoordelijk voor.  

De vogels kunnen uitsluitend te koop worden aangeboden in  T.T. kooien met naar keuze een 

maximum van twee vogels per kooi, Eventuele kooihuur voor de verkoop- verkoopklasse 

bedraagt € 1,00 per kooi. De kooien dienen schoon te zijn en voorzien van drinkflesje, gevuld 

voerbakje en voorgeschreven bodembedekking. 

Vogels in lopers, kistjes, kratten,  evenals vuile kooien worden niet geaccepteerd. De 

verkoopklasse sluit zaterdag om 11.30 uur. Vogels en kooien dan ook direct verwijderen! 

 

art 21.  

Voor het inzenden van grondvogels voor groep 33 is een entverklaring verplicht, deze  

entverklaring samen met het inzenden van de vogels inleveren. De verklaring moet minimaal 

2 weken en maximaal 5 maanden voor de tentoonstelling zijn afgegeven door een dierenarts. 

 

art 22. 

 In de T.T. zaal is het verboden te roken. 

Verder in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het T.T. bestuur c.q. het 

bestuur. 

 

 

Volière Vereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 

T.T. Secretaris  A.T.Vissia,  Herestraat 17 

9851 AA Burum, tel: 06-25184345. Email: a.vissia@knid.nl 

                                                                                                                                                     

 

                                              

 

 

 

 



Prijzenreglement.       
Volière vereniging, ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 

A. 

Het Bondskruis.  Alleen voor leden van de organiserende vereniging, dit lid moet zijn ringen 

bestellen en betalen bij de volière vereniging ”De Woudzangers”. Het Bondskruis valt dit jaar 

in de Kanaries. 

B. 

Wisselbeker. Voor leden, dezelfde als in punt A stelt de vereniging een fraaie wisselbeker 

beschikbaar. Voor de 5 beste eigen kweek vogels word de wisselbeker Avicultura beschikbaar 

gesteld. 

C. 

Bondsmedailles. Deze worden gelijkelijk naar het aantal inzendingen over de vogels verdeeld. 

Hiervoor moet men minimaal 89 punten behalen. 

Groep 3 en hoger.                                                                                                                            

 

E.K.       O.K.                                                          

89 punten  3
e
 prijs.    90 punten 3

e
 prijs.           

90 punten  2
e
 prijs.    91 punten 2

e
 prijs.      

91 punten  1
e
 prijs.     92 punten 1

e
 prijs.      

92 punten ere prijs 

 

Stellen      Stammen 

Totaal punten en eenheidspunten  Totaal punten en eenheidspunten 

178-179 punten 3
e
 prijs   356-359 punten 3

e
 prijs 

180-181 punten 2
e
 prijs   360-363 punten 2

e
 prijs 

182-183 punten 1
e
 prijs   364-367 punten 1

e
 prijs 

184 en hoger ereprijs    368 en hoger ereprijs 

Een stellenkampioen moet minimaal 178 punten en een stammenkampioen moet minimaal 

356 punten behalen zonder eenheidspunten   

    

Vrije Derby.                                                  

Iedere deelnemer kan 1 van zijn ingeschreven E.K. vogels aanwijzen als z.g. ”derby vogel”, 

voor de beste derby vogel wordt een afzonderlijke prijs beschikbaar gesteld. Het aanwijzen 

van de derby vogel kan uitsluitend plaats vinden op het inbrengformulier, door in de 

betreffende kolom het kooinummer te vermelden. 

Jeugdkampioen. 

Er zal voor de jeugd een fraaie beker beschikbaar worden gesteld aan de hoogst eigen kweek 

vogel  en openklasse vogel. 

Kampioenen. 

Worden door de keurmeester aangewezen. Kampioenen ontvangen alleen de kampioensprijs 

en eventuele bondsprijzen, de lagere prijzen vervallen. Een kampioen moet minimaal 89 

punten E.K. en 90 punten O.K. behalen en er moeten minimaal 8 vogels in deze groep 

vertegenwoordigd zijn. 

Resterende prijzen. 

Voor de Ere, 1
e
, 2

e
, en 3

e
 prijzen kan men i.p.v. bekers of verzamelprijzen ook geldprijzen 

vragen. Uw keuze graag duidelijk op het inschrijfformulier aangeven. Anders worden 

Geldprijzen uitgekeerd. 

Volière Vereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o. 

T.T. Secretaris  A.T.Vissia, Herestraat 17  

9851 AA Burum, tel 06-25184345.  Email: a.vissia@knid.nl 



 



 

Uit oude kranten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Kweeklijst 2018 

S Brouwer, Verlaatsdam 27 

9231ME Surhuisterveen 0512-362771 

Kweeknummer NC84 

Swiften, Pennant Wkl en Geel Pastel, 

Veelkleuren, Red Vented Blue Bonnet, 

Koningsparkiet, Pruimkopparkieten, 

Roodstuitparkieten en Eleganten. 

AT Vissia, Herestraat 17 

9851AA Burum 06-25184345 

Kweeknummer 0JZG 

Catharinas in diverse mutaties,  Pruimkoppen, 

Roodstuit wildkleur, Pennant  Rosellas 

wildkleur en blauwBergparkieten, 

Barrabanden,  Srtanley Rosella’s 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD  Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri, Nigrigenis, 

Xantops, Austr. Konings, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

 

KA Bakker, Reitsmastrjitte 12 

9281LD Harkema 0512-363303 

Kweeknummer AW74 

Lizard, Raza Español Rheinlanders kanaries, 

Binzen en Bichenow astrildes, 

Goudvinken. 

C Wiersma, Dwerssingel 2 

9281RN Harkema 0512-362971 

Kweeknummer VM15 

Kanaries Geel intensief, Geel schimmel, 

Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel. 

WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 06-51468225 

Kweeknummer 1MGV 

Raza Espagnôl. Muncheners. 

Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 0512-360240 

Kweeknummer 9PAB 

Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur, 

grijs en isabel. 

W Bakker, de Zwaluw 12 

9231KG Surhuisterveen 0512-362812 

Kweeknummer AX03 

Pruimekoppen, Turquoisines opaline, 

Splendid wildkleur 

M Posthumus, It Oerset 6 

9284SM Augustinusga 0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Splendid wildkleur,Splendid blauwe 

witborsten. 

A.Vlieger, Heidewei 70 

9299HZ Zwagerbosch 06-25040148 

Kweeknummer 5RGL Ps 84407 

Halsbandparkieten Witkopwitstaarten               

( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in 

Opaline. 

R Kempenaar, Foarwei 53 

9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124 

Kweeknummer N115 

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 

9294KB Oudwoude 06-29156265 

Kweeknummer 4RDR 

Swift parkieten wildkleur, Turquoisines wildkl  

en div.mutaties, Bourkes wildkleur en diverse 

mutaties. 

R. Veenstra, Kievitstraat 45 

9291HN Kollum 06=20263432 

Kweeknummer 9KHN 

Email rene@aga-roseicollis.com 

Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten. 

Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten, 

Fallow en splitten, Kuiven. 

Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel. 

Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie 



  



 

Tentoonstellingsvergadering 2018 

 

Wanneer:   Woensdag 10 oktober     

Waar:   café “de Klok” te Harkema 

Aanvang:  20:00 uur 

 

Het is weer zover! De tentoonstelling komt weer dichterbij en 

hierbij hoort ook de tentoonstellingsvergadering. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te 

wonen. KOMT ALLEN!!!!!! 

 

Agendapunten: 

 

1)  Opening 

2)  Mededelingen en ingekomen stukken 

3)  Bespreking TT reglement 

4)  Pauze 

5)  Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling 

6)  Rondvraag 

7)  Sluiting 

 

Tot ziens op woensdag 10 oktober! 

 

Het bestuur   
 

 

 



 



Vogelweetjes:   september 2018 

Hoeveel insecten eten alle vogels bij elkaar? 

Stel je voor dat er geen zwaluwen waren. Dan zou de lucht zwart zien van de insecten, want een 

zwaluw eet duizend insecten per dag. Maar hoe zit dat eigenlijk op wereldschaal?                                                                                                                                                              

Hoeveel insecten eten alle vogels bij elkaar?                                                                                                                                                                                                                                                      

Drie biologen uit Turkije, Zwitserland en de VS rekenden het uit: de ruim 10.000 vogelsoorten op 

aarde eten samen jaarlijks 400 tot 500 miljoen ton insecten. 

Is dat nu veel of weinig?                                                                                                                                                                     

Het is relatief veel, vinden de biologen.                                                                                                                                                                                                                           

Alle vogels  op onze aarde wegen samen bij elkaar slechts  3 miljoen ton: veel minder dan 

bijvoorbeeld spinnen (25 miljoen ton) of mieren (280 miljoen ton).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

De spinnen , met hun ruim acht keer zoveel biomassa, eten ongeveer evenveel insecten als de vogels.                          

 

Nigel, de eenzaamste vogel ter wereld, overleden. 

Nigel de eenzaamste vogel ter wereld is overleden.                                                                                                                                                                                

Naast de (betonnen) liefde van zijn leven, bij een liefdesnest 

dat hij voor haar bouwde.                                                                                                   

Jarenlang was Nigel de enige jan- van-gent op Mana Island, 

even ten noorden van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad 

Wellington. Zijn enige gezelschap: 80 betonnen exemplaren, 

in 2012 op de kust neergezet om een nieuwe kolonie jan-van-

genten te lokken.                                                                                                                                                             

Er werden zelfs systemen neergezet om de lokroep van jan-

van-genten na te bootsen. En vrijwilligers schilderden jaarlijks 

jan-van-gentenpoep op de rotsen. Niets werkte echt, alleen 

Nigel verscheen in 2015. Groot feest, maar daar bleef het bij. Nigel had geen  hart van steen en werd 

verliefd op een van de betonnen lokvogels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hij bouwde zelfs een liefdesnest voor haar/het en begin dit jaar stierf Nigel zoals hij leefde:tussen de 

betonnen neppers. 

Mop 

Een vrouw komt net uit de douche en gaat voor de spiegel staan. Ze bekijkt zich van kop tot teen en 

begint te klagen tegen haar man dat haar borsten te klein zijn.                                                                                                                                                                  

“Wel”zegt de man ‘’ als je echt grotere borsten wilt, kun je de truc met het toiletpapier proberen”.                                                                           

“Toiletpapier?” vraagt ze verbaasd.                                                                                                                                                                            

“Ja, toiletpapier” zegt de man, ‘’Als je elke dag 30 seconden met toiletpapier tussen je borsten wrijft, 

dan zullen ze over een paar jaar gigantisch worden’’.                                                                                                                                                                                             

‘’Toiletpapier?  Paar jaar?  Gigantisch?’’ zegt ze spottend.  ‘’Geloof je dat nu zelf?’’                                                                                                                                                               

‘’Wel’’ zegt de man zonder te verblozen,’’ het heeft blijkbaar gewerkt voor je achterwerk.’’ 



PELLERUBRIEK 

Zwarte ooievaar duikt overal op in augustus 

De zwarte ooievaar is een zeldzame en prachtige vogel, die al jaren kandidaat is om een 

nieuwe Nederlandse broedvogel te worden. Wie deze zwarte parel wil zien, moet in augustus 

toeslaan. Zwarte ooievaars trekken dan door Nederland en kunnen op de meest onverwachte 

plekken opduiken. 

Herken de zwarte ooievaar 

Een zwarte ooievaar die in het veld staat, is gemakkelijk te herkennen. Een opvallende grote 

zwarte vogel op hoge poten. Onmiskenbaar. In de lucht is de zwarte ooievaar (zeker van grote 

afstand) wat lastiger 

van ‘onze’ witte 

ooievaar te 

onderscheiden. 

Maar wie let op de 

zwarte hals en 

geheel zwarte 

vleugels (de 

ooievaar heeft 

zwart-witte vleugels 

en een witte hals) 

kan ze ook in de 

lucht herkennen. 

Een volwassen 

zwarte ooievaar is 

een mooie verschijning met een dieprode snavel en poten. De zwarte bovendelen geven in de 

zon een groene en paarse gloed. 

In Nederland zien we op doortrek vooral jonge vogels. Die hebben nog geen rode poten en 

snavel maar grijsgroene en het zwart van de veren is doffer. Misschien minder fraai dan 

volwassen vogels, maar nog altijd schitterend om te zien. 

Overal in het land te zien 

Augustus is spitsuur voor doortrekkende zwarte ooievaars in Nederland. Dan is de kans veruit 

het grootst er een tegen te komen. De afgelopen dagen zagen vogelaars bijvoorbeeld zwarte 

ooievaars bij Nijmegen, Weesp, Veenendaal, Lage Mierde, Valkenswaard, Haastrecht, 

Pijnacker, op Texel en nog veel meer plekken. 

Harvey van Diek van Sovon vogelonderzoek Nederland: “Je kunt zwarte ooievaars vrijwel 

overal tegenkomen momenteel, maar de meeste kans heb je in de oostelijke helft van het land. 

Dat kan bij water zijn (waar ze jagen op vissen en amfibieën) of op een akker of grasland 

(onder andere sprinkhanen), zolang er maar voedsel beschikbaar is. Vooral jonge zwarte 

ooievaars zijn doorgaans opvallend tam en vliegen niet snel op. Die kennen de gevaren nog 



niet zo goed. De volwassen vogels zijn een stuk schuwer. Let ook goed op groepen witte 

ooievaars, want daar zitten soms ook zwarte ooievaars tussen.” 

Gast uit Oost-Europa 

De zwarte ooievaars die door Nederland trekken, komen vooral vanuit het oosten en reizen 

via Nederland naar hun overwinteringsgebied in Afrika. Van Diek: “Onderzoek via geringde 

zwarte ooievaars toonde aan, dat de doortrekkers vooral uit Noord-Duitsland, Polen en 

Tsjechië komen, maar ook uit België, waar een groeiende populatie te vinden is in de 

Ardennen. De zwarte ooievaar doet het de afgelopen tientallen jaren goed in de meeste van 

die landen. Daarom zien we in Nederland in augustus ook steeds vaker zwarte ooievaars op 

doortrek.” 

 

Gaat de 

zwarte 

ooievaar 

broeden in 

Nederland? 

De zwarte ooievaar 

breidt zijn 

verspreidingsgebied als broedvogel al jaren richting Nederland uit. Vanuit de Duitse 

deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen komen ze westwaarts. De populatie in 

België is eveneens fors gegroeid naar meer dan 100 paren. We worden dus vanuit het oosten 

en zuiden steeds dichter genaderd door zwarte ooievaars. 

Al jaren hopen Nederlandse vogelliefhebbers dat de zwarte ooievaar gaat broeden in 

Nederland. Er worden ook steeds vaker overzomerende exemplaren gezien in ons land. Maar 

een broedpoging is nog steeds niet vastgesteld. 

Een broedgeval zou zeker niet uit de lucht komen vallen! Laat maar komen! 

Harvey van Diek  

Harvey van Diek: “Tot op heden nog geen broedgeval, nee. Maar dat kan niet lang meer 

duren volgens mij. Grote, lang levende vogelsoorten verkennen eerst een nieuwe 

broedomgeving, voordat ze daar in latere jaren een nest bouwen. Denk aan de zeearenden en 

de visarend, die steeds langer in de zomer in Nederland bleven hangen, totdat ze er 

uiteindelijk gingen broeden.” 

“Zwarte ooievaars worden ook steeds minder schuw. In het buitenland vestigen ze zich nu 

soms al in bossen vlakbij of zelfs ín recreatiegebieden. Dat was vroeger ondenkbaar. Er zijn in 

Nederland volwassen zwarte ooievaars in juni gezien terwijl ze zich ophielden in uitgestrekte 

loofbossen met veel poelen en natte bosranden. Een broedgeval zou zeker niet uit de lucht 

komen vallen! Laat maar komen!” 



NIEUW -  Grappige plaatjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboortekaartje: ontvangen van Jan en Delia Andringa  



 

 

 

 Nawoord 

 Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 104, hopende dat iedereen uitgerust is 

teruggekomen van vakantie. Aan het weer kon het niet liggen, want dat was mooi, mij waren 

sommige dagen te warm, maar dat zal bij een ander wel net zo zijn geweest.   

We zitten nu alweer volop in ons jubileum jaar van het 60 jarig bestaan van de Woudzangers 

waar we binnenkort, onze 59
e
 onderlinge tentoonstelling weer mogen organiseren. Dus leden 

doe dit keer, massaal mee en laat zien waar de Woudzangers leden toe in staat zijn, wij als 

bestuur rekenen op jullie allemaal!                                                                                                                 

S Brouwer bedankt voor het voorwoord en de mooie moppen.                                                                 

BE van den Akker bedankt voor de krante knipsels en de hulp, bij het tot stand komen van 

clubblad 104, jammer dat je hiervoor je wel verdiende vakantie moest onderbreken.                            

H Pel ook bedankt voor jou bijdrage in de vorm van de Pellerubriek.                                                         

W Weening jij ook bedankt, het is wel ziezo alle keren als ik je bel ben je steeds verder op  

weg, voor de vogelweetjes, binnenkort hoef ik niet meer te bellen, dan heb je het al 

verzonden.                                                                                                                                  

Ook de familie Andringa gefeliciteerd, met de geboorte van de dochter en de poppeslok halen 

we binnenkort op.                                                                                                                                     

Klaas en Lena de Boer jullie ook bedankt, voor de medewerking aan de kennismaking met en 

tevens bedankt voor de gezellige avond, dat gaan we zeker nog een keer herhalen.                                           

Het nieuwe lid van harte welkom bij de Woudzangers en heel graag tot gauw.                                     

Leden kom 10 oktober allemaal op de TT vergadering. En vooral vogels insturen op onze 

mooie tentoonstelling.                                                                                                                              

Verder wens ik een ieder alvast goede kerstdagen, het is nog vroeg maar de pepernoten liggen 

ook al in de winkel, dus de tijd gaat snel.  

AT Vissia 

  



 



  



   


