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Voorwoord 

 

Dit keer begin ik weer met een trieste mededeling, want op 44 jarige leeftijd is overleden 

W.H. van der Molen uit Augustinusga. Hierbij wil ik de nabestaanden sterkte wensen bij dit 

verlies en dat hij moge ruste in vrede. 

Eindelijk was het dan zover, de 61e onderlinge tentoonstelling kon doorgaan, het werd nog 

wel spannend door de vogelgriep, maar dat bleef ons bespaard.                                              

De 42 leden hadden 502 vogels ingeschreven, wat een mooi aantal was en er was veel 

variatie. De 7 keurmeesters van de NBvV waren het met elkaar eens dat de kwaliteit weer 

hoog was en ze een prachtige keurdag hebben gehad en wij als vereniging een prachtige 

week. Wel met een paar schoonheidsfoutjes, zoals bij de opening dat ik H Pel vergeten ben 

om op te roepen met zijn beide kampioenschappen. Zullen de zenuwen zijn geweest, want het 

was voor mij ook de eerste keer, maar verder is het prima verlopen. De prijswinnaars 

gefeliciteerd, de niet prijswinnaars volgend jaar meer succes gewenst.  

 

Ook de lotenverkoopsters Thea Zuidema en Janke Tabak. Bedankt voor jullie inzet want jullie 

hebben weer voor 820 euro aan loten verkocht.  

Verder wil ik iedereen bedanken, die heeft meegeholpen aan deze tentoonstelling, hopende dat 

wij volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen.  

Ook de feestavond was volgens mij wel weer geslaagd. We begonnen met een Chinese maaltijd 

die we ons goed liet smaken. Daarna was het de beurt om de jubilarissen te huldigen, waarbij 

er voor B.E. van den Akker een verrassing was, want die kreeg de speld uitgereikt voor 

bijzondere waardering. Daarvoor was speciaal de bondsvoorzitter Albert Zomer uit Almelo 

speciaal naar Harkema gekomen om hem uit te reiken, bij deze nog gefeliciteerd Benny.  

 

Ook de districtsvoorzitter was aanwezig, om de jubilarissen te huldigen, want J. de Vries uit 

Grou, J. Veenstra uit de Triemen, J. Hansma uit Burgum en Sj. v/d Wiel uit Harkema waren 

25 jaar lid van de NBvV. Zij kregen allen een speld uitgereikt door Sicco Veenstra en van de 

voorzitter van de Woudzangers, kregen ze een klok met inscriptie en een bos bloemen, terwijl 

J. Veenstra uit de Triemen, ook nog eens 40 jaar lid was van de Woudzangers, hij kreeg van 

Arend een spiegel met inscriptie en een bos bloemen overhandigd.  

Wat er ook was voor H. Hoekstra uit Harkema, die ook 40 jaar steunlid was, maar door ziekte 

niet aanwezig kon zijn, zijn spiegel met een bos bloemen, zijn door de voorzitter bij hem thuis 

met de felicitaties overhandigd en hopende dat jullie de Woudzangers nog vele jaren trouw 

mogen blijven.  

 

Tevens hebben wij tijdens de TT week, 5 nieuwe leden erbij gekregen, waarvan 2 jeugdleden 

waar wij bijzonder blij mee zijn. bij deze hartelijk welkom bij de Woudzangers.  

Op de laatste Districtsvergadering is naar voren gekomen dat de NBvV de contributie dit jaar 

en volgend jaar, verhoogd met 2,50 euro per jaar, dus moeten wij dat als vereniging ook 

doen.. Verder werd er een oproep gedaan om enkele bestuursleden toe te voegen aan het 

District, want het District bestuur bestaat nu nog uit 3 personen, waarvan de voorzitter 

volgend jaar ook nog aftreedt. Dus zijn er leden die zich geroepen voelen, meld je dan aan. 

Tevens willen we volgend jaar weer een reisje organiseren omdat de Woudzangers in 2023 

dan 65 jaar bestaat, dus leden heb je een leuk idee, meld het dan, of kom 24 januari 2023 naar 

de jaarvergadering, waar we de ideeën kunnen bespreken en gaan bepalen wat we gaan doen. 

Verder wil ik iedereen, alvast goede kerstdagen en een voorspoedig 2023 wensen, maar pas 

op met zwaar vuurwerk.    

 

Met vriendelijke sportgroeten, Voorzitter Arend Vissia. 



 



Kennismaking met de fam. J van Lune 

 

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

Jan belde nam hij de telefoon niet op. Maar een moment later 

belde hij mij terug en zei je had mij gebeld, ik antwoordde dat 

klopt, ik zoek weer iemand voor de rubriek, kennismaking 

met en dacht laat ik jou maar eens bellen. Daarop zei Jan dat 

kan wel, dus hadden we afgesproken om dat op dinsdagavond 

29 november te doen, dus reed ik op die avond naar de 

Casimirstrjitte 64 in Kootstertille, waar Jan met Bianca en de 

kinderen woont.  

Toen ik daar aankwam, stond Jan al te wachten voor huis, we 

zijn toen eerst maar naar het vogelverblijf gegaan, om foto’s 

te maken en een sigaret te roken, daarna zijn we naar binnen gegaan, waar de koffie reeds 

klaar stond. Nadat we kennis met elkaar hebben gemaakt en  koffie hadden gedronken, ben ik 

begonnen met mijn vragenlijst.  

 

Jan is geboren in het Bonifatius Ziekenhuis in Leeuwarden, wat in die jaren gebruikelijk was. 

Daarna is Jan met zijn moeder naar huis gegaan in Buitenpost, waar Jan verder opgroeide en 

ook de lagere school heeft volbracht, dat was op de Flambouw, daarna ging de studie door op 

de MAVO ook in Buitenpost. Toen die ook met succes was doorstaan, ben ik naar de 

koksschool in Leeuwarden gegaan, toen ik daar ook ben geslaagd, moest ik het leger in en 

nadat mijn militaire dienst erop zat, ben ik beroepsmilitair geworden als kok. Daar had ik voor 

geleerd, dat heb ik zeven en een half jaar gedaan, in die jaren ben ik ook 2x uitgezonden 

geweest, naar het voormalig Joegoslavië, ook heb ik in die periode de chauffeursopleiding 

gedaan en volbracht en ben ik gaan werken, als chauffeur bij CWS in Drachten en dat doe ik 

nu al 24 jaar en 

bevalt mij nog 

steeds goed.  

 

Hoe is de 

vogelhobby 

ontstaan Jan, 

dat komt door 

mijn broer 

Gerrit, nu onze 

TT secretaris, 

die was altijd 

bij pake en die 

had parkieten, 

toen pake 

overleden is, 

heeft Gerrit de 

vogels 

gekregen en is 

er zelfs 

jeugdkampioen 

mee geworden 

in Buitenpost. 



Zodoende ben ik ook met vogels begonnen, maar ik had geen parkieten maar kanaries, die 

vond ik mooier daar heb ik ook wel prijzen mee gewonnen in Buitenpost, waar ik toen lid 

was, nu ben ik lid van de Woudzangers en dat vind ik een mooie vereniging.  

Ik heb eerst in Drogeham gewoond en daar had ik ook al vogels, alhoewel ik er daar niet veel 

mee deed, nu ik in Kootstertille 

woon samen met Bianca, waar 

ik inmiddels ook al weer 6 jaar 

bij ben, heb ik weer plezier 

gekregen in het houden en 

kweken met vogels. Ook Bianca 

vind het prachtig en mag ze ook 

graag verzorgen, dus zijn wij 

een hoop samen bij de vogels, 

buiten de werkzaamheden om. 

Bianca werkt ook nog bij de 

Enitor in Buitenpost, waar ze op 

afroep in de 5 ploegendienst 

werkt.  

 

Ik heb nu de volgende soorten vogels kanaries, binzen astrildes, mozambiquesijzen, 

gouldamadines en oranjeborst zebravinken, wat ik bijzonder mooie vogels vind. Er staan nu 

16 broedkooien, 2 binnenvluchten en nog een buitenvolière van 2x4 meter, waar de vogels 

buiten de broedtijd in vertoeven.  

Het voer wat ik de vogels verstrek komt van Vogro, wat ik haal uit Drachten bij de 

Vogelloods, daar meng ik dan onkruidzaad doorheen, verder krijgen ze ook eivoer van het 

merk Vogro en ook krijgen ze trosgierst, appel en in de zomer ook vogelmuur, wat ik hier om 

het huis zoek, want het moet niet bespoten zijn.  

Het schoonmaken; ik veeg elke dag de vloer schoon, want dan lijkt het altijd weer schoon en 

de rest doe ik om de week, dan kan het direct in de afvalcontainer, nu gebruik ik nog 

beukenspaanders in de kooien en de binnenvluchten, maar ik denk er sterk over om die te 

vervangen door schelpenzand, want in de beukenspaanders komt wel een hoop stof en in 

schelpenzand zit ook nog grit, waar ze dan wat van opnemen en het ruikt ook frisser.  

Het kweken begint bij ons ongeveer in half maart, als de dagen wat langer worden en het ook 

niet zo koud meer is en duurt dan meestal tot rond augustus of begin september, alhoewel er 

soms dan ook nog vogels , die dan 

pas hun 2e ronde hebben dus die 

kweken wat later.  

De tentoonstellingen probeer ik wel 

om aan mee doen, alleen dit jaar was 

de kweek hopeloos, ze stapten na 

een poosje van de eieren, of lieten de 

jongen in de steek, ik hoop dat het 

volgend kweekseizoen beter gaat en 

dan ben ik wel weer van de partij. , 

Want ik wil wel weer eens proberen, 

om de medaillekast wat uit te 

breiden, met bekers van de 

Woudzagers, nu staan er alleen nog 

bekers die ik heb gewonnen in 

Buitenpost. 



 

Ook wil ik proberen om de vergaderingen en de filmavonden te gaan bezoeken, want dat lijkt 

mij ook wel leerzaam en je hebt ook nog wat contact met andere leden, daar ga ik in ieder 

geval mijn best voor doen.  

Het clubblad wordt hier wel goed gelezen, zodra ik het krijg print ik het uit en kunnen wij het 

hier beter lezen 

dan op de 

telefoon, ook 

blijf je dan 

beter op de 

hoogte van wat 

er in de 

vereniging 

speelt.  

 

De vereniging 

ben ik zeer 

tevreden over. 

een mooie 

grote 

vereniging en 

met 

vriendelijke 

mensen. daar 

heb ik niks op 

aan te merken, 

ook hebben we een prima bestuur laat dat maar zo blijven.  

Heb je nog meer hobby’s Jan, jawel ik mag graag tuinieren en ook heel graag vissen, met de 

winkler pikker, dat vind Bianca ook mooi, we gaan vaak op onze vrije dagen naar 

Westergeest, om in de Zwemmer te proberen dikke brasems te vangen, daar zitten we dan 

soms hele dagen en gaan we een snackje halen bij de patatwagen die bij de Bonte Hond staat, 

die goed eten heeft dat zijn voor ons mooie uitjes.  

 

Verder heb ik geen hobby’s meer, voorheen deed ik nog aan voetballen, ja dat weet ik, ben 

vroeger toen jullie begonnen met voetballen in de d pupillen, nog je trainer geweest bij 

Buitenpost, toen trainden we nog op het Mejontsmaveld, waar Waatze Boersma de leider van 

was, toen kon je ook al aardig voetballen. Later heb ik nog bij verschillende verenigingen in 

het eerste elftal gespeeld, maar door blessures ben ik gestopt en nu mis ik het ook niet meer, 

ga nog wel eens kijken hier bij Kootstertille, maar verder niet meer, dat waren mijn vragen 

alweer en is het tijd, om weer aan de terugreis naar Burum te beginnen en jij moet morgen 

ook weer vroeg opstaan, dus bedankt voor de gezellige avond en ik hoop, dat jullie het met 

veel plezier teruglezen en heel graag tot een volgende keer.     

 

    De Redactie 

 

       A T Vissia. 

 
 



 



Tentoonstellingsvergadering 11-10-2022 
Aanwezig: 18 leden en het gehele bestuur. 

Met kennisgeving afwezig: A Wassenaar- Stokroos, H Kloppenburg en C Wiersma. 

 

1; Opening: 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet een ieder welkom. 

Hier op volgend wordt er een moment van stilte gevraagd voor het overlijden van W.F v/d 

Molen. 

 

2; Mededelingen en ingekomen stukken: 

- Zoals te horen is er in dezelfde zaal nog een bijeenkomst waardoor Arend slecht te 

verstaan is. 

- De eerste 2 consumpties zijn van de vereniging. 

- De bond verhoogt de contributie dit jaar met 2.50 euro en volgend jaar weer. 

- Wilfred en Gerrit hebben zich opgegeven als surveillant. 

Ingekomen stukken: 

- Geboortekaartje fam. H. de Haan 

- Uitnodiging en het reglement van de districtsshow  

 

3; Bespreking TT regelement: 

Er staat een foutje in het reglement betreffende de inbrengdatum. Dit is niet 15 maar 14 

November. 

 

4; Pauze 

 

5; Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling: 

Voor het opbouwen: Ale, Douwinus, Harm, Johannes, Klaas, Wiebe, Gerrit, Teake, Wietse, 

Benny, Arend, Wytze Tabak en Wilfred. 

Bij het inbrengen van de vogels: Ale Johannes, Gerrit, Harm, Yorrick, Benny, Wilfred, Arend, 

Wietse en Jan.  

Het voeren van de vogels:   Ale. Johannes, Wietse, Wiebe en Teake. 

Het voordragen van de vogels: Wietse, Johannes, Teake, Ale, Harke en Jan. 

Op het podium: Arend, Yorrick, Benny en Gerrit. 

De bekers: Yorrick en Klaas. 

Ringen controle: Wietse en Jan.  

De verloting: Thea en Janke 

De vitrines: Jan.  

De verkoop: Ale en het bestuur  

Het afbreken: Ale, Harm, Wiebe, Bouke, Klaas, Harm, Gerrit, Harke, Wiepie, Teake, Wietse, 

Benny, Arend, Gerrit, Yorrick, Wilfred, Wytze Tabak en Jan.  

 

6; Rondvraag: 

Ieke: Hoe kan ik ringen bestellen? Wietse helpt je hier bij. 

Harm: De kooien waar Lori‘s ingezeten hebben, moeten bij het afbreken beter schoongemaakt 

worden voor ze garage ingaan.   

7; Sluiting: 

Arend sluit de vergadering om 21:15 en heet een ieder wel thuis. 



 



 

 Agenda  2023  
 

Ledenvergadering:    24-01-2023 aanvang 20.00 uur Zaal de Klok Harkema 

 

Contactavond:     07-02-2023 aanvang 20.00 uur Zaal de Klok Harkema 

 

Contactavond:     21-03-2023 aanvang 20.00 uur Zaal de Klok Harkema 

 

TT vergadering:    10-10-2023 aanvang 20.00 uur Zaal de Klok Harkema 

 

Inleveren TT formulier: 17-10-2023 aanvang 19.00 uur  Café de Klok Harkema 

 

TT week van:     13-11-2023 t/m 18-11-2023  Zaal de Klok Harkema 

 
Feestavond:     25-11-2023 aanvang 19.00 uur Zaal de Klok Harkema 

 

Clubblad                                                                                                                                             

 

Leden, heeft u afgelopen jaar ondanks de corona, nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, 

laat het de redactie weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die 

belevenissen met u delen. Ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, 

stap in de pen en verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 maart 2023, dan verschijnt het 

volgende clubblad met uw nieuws laatst maart 2023.                                                                                                                       

                                                                 

De Redactie AT Vissia 
 
 

   

Nieuwe leden  

 

 

Nieuw lid:           J.A. van den Brug,  It West 33, 9284KD Augustinusga. Tel.0655266785 

Nieuw lid:           S. Maas,  Casimierstrjitte 60, 9288BR Kootstertille. Tel 0640856255 

Nieuw jeugdlid:  Hielke Andringa,  Jonkersvaart 47, 9366TA Jonkersvaart. Tel 0629500655 

Nieuw jeugdlid:  Hesseljan van Lune, De Ring 18, 9285RZ Buitenpost. Tel 0655734402 

Nieuw lid:           H. Hammidi, Reidmosk 19, 9101ZB Dokkum. Tel  0614452608 

 
 

Bericht van de Penningmeester. 
Beste Woudzangers, 

Het jaar 2022 is weer bijna voorbij. De incasso van de contributie 2023 zal plaatsvinden in de 

eerste week van januari 2023. De contributie voor leden is 39,50 euro, voor jeugdleden 15,00 

euro en voor steunleden 17,50 euro.                                                                                              

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens: Ons incassant ID: 

NL78ZZZ400055010000. Uw machtigingskenmerk: deze is gelijk aan uw lidnummer. 

Omschrijving: Contributie de Woudzangers 2023. 

De penningmeester, W.F. de Haan 

 



Inleveren huurkooien 

 

Leden die kooien hebben gehuurd van de vereniging kunnen deze inleveren op dinsdag 24 

januari 2023 vanaf 19.30 uur wel graag schoon inleveren zodat wij ze weer netjes op kunnen 

slaan in ons hok dan kunt u het combineren met de jaarvergadering en hoeft u geen aparte reis 

te ondernemen. 

 
Jaarvergadering                                                              

Wanneer: Dinsdag 24 januari 2023.                                              
Waar: Zaal “De Klok” te Harkema. Aanvang: 20.00 uur                                                                                                                                  
U bent allen van harte uitgenodigd om de 
jaarvergadering bij te wonen en uw mening te laten 
horen.                                      

Agendapunten:                                                                                                        
 
1:         Opening 
 

         2: Mededelingen en ingekomen stukken 
           
        3: Notulen en jaarverslag secretaris 
          
        4: Jaarverslag penningmeester 
           
        5: Benoeming nieuw kascommissielid 
           
        6:  Bestuursverkiezing: aftredend en niet 

herkiesbaar:  B.E. van den Akker       
         
         7:                        Pauze                                                                                                                                                                              
  
         8:                        Contactavonden/ledenvergaderingen 
             
         9:                        Reisje 2023 
             
        10: Rondvraag 
  
                                          Tot dinsdag  24 januari.  Het bestuur. 



  



 

Op vrijdag 19 november was de uitslag van de kleurwedstrijd voor de 

jeugd. 

De deelname viel enigszins tegen, maar voor de jeugd die er was geen probleem, 

want iedereen had nu de eerste prijs en kon ieder kind haar/zijn prijs uitzoeken. 

Thea had er voor gezorgd dat ieder kind de prijs kon uitzoeken welke ze mooi 

vonden. Nadat iedereen op de foto was gezet ging het feestje door met een 

patatje, snack en drinken, aangeboden door de Woudzangers. Met een cadeau en 

een gevulde buik gingen de kinderen weer tevreden naar huis. 



 



  PELLERUBRIEK 

Spreeuwen kweken   door Robert Paul Naeff 

Tijdens het noordelijk kampioenschap voor Europese vogels op Urk in november raakte ik in 

gesprek met onze BEC voorzitter de heer Schellekens. Tijdens dit gesprek vroeg hij mij onder 

andere of ik misschien weer eens een artikeltje voor de BEC info wilde schrijven. Nu is het zo 

dat ik het liefst schrijf over kweekervaringen met voor mij nieuwe soorten en omdat ik mij de 

laatste jaren vooral concentreer op de kweek van exotische vruchten en insecteters is het wat 

lastig om de leden van de BEC, die toch overwegend geïnteresseerd zijn in echte Europese 

soorten, van dienst te kunnen zijn. En om nou weer te schrijven over een soort waar ik al 

eerder over heb geschreven… 

Maar Bertus vertelde mij dat er door de jaren heen ook veel nieuwe leden bij onze club zijn 

gekomen die het heel leuk zouden vinden om iets te lezen over vogelsoorten die misschien in 

het verleden al eens in het blad behandeld zijn, maar waar alweer een tijdje niets over is 

gepubliceerd. Sommige van die soorten vogels zouden best de moeite van een soort van 

“update” waard zijn. Hij vertelde mij dat hij op de site van de BEC kon zien dat er veel 

mensen surfen naar de info en kweekverslagen van de grote insecteneters als merel en 

spreeuw, dus misschien dat ik over een van deze soorten nog eens wat wilde schrijven? Tja, 

waarom ook niet? Ik houd nu al zeker een jaar of 16 spreeuwen. De kweekresultaten waren 

nooit om over naar huis te schrijven, maar in het seizoen 2011 wist ik er toch aardig wat op 

stok te krijgen. Ineens ontdekte ik iets wat de kweek een aardige boost gaf en mede daardoor 

en omdat ik natuurlijk best aan het verzoek van onze voorzitter wilde voldoen leek het mij een 

goed moment om eens een artikeltje aan deze mooie en interessante vogelsoort te wijden.  

Geen populaire vogel 

De Europese spreeuw (Sturnus vulgaris) is een vogelsoort die vrij weinig wordt gehouden in 

gevangenschap. Waarschijnlijk dankt de vogel zijn geringe populariteit aan het feit dat hij in 

grote getale in het wild voorkomt. Iedereen kent deze vogel en meestal kijken de mensen 

daarom nauwelijks nog op als ze spreeuwen in het wild of in een volière zien. Was hij 

zeldzaam geweest, dan waren er vast veel meer mensen in geïnteresseerd geweest,want aan 

zijn uiterlijk en karakter kan het zeker niet liggen dat we hem weinig bij de liefhebbers 



aantreffen. Objectief gesproken is de spreeuw gewoon een fraaie vogel. Als de zon op zijn 

iriserende veren schijnt zie je allerlei mooie kleuren en het zijn daarbij ook nog eens bijzonder 

intelligente beesten. Er zijn niet veel Europese vogels die zo vertrouwd met hun verzorger 

kunnen raken en die daarbij vrijwel het hele jaar zingen. Het zijn ook geweldige imitators en 

sommige individuen hebben een geweldig repertoire. Niet alleen doen ze de menselijke stem 

na, maar ook rinkelende telefoons, sirenes, het auto alarm, zang van andere vogels etc. Qua 

verzorging zijn spreeuwen erg makkelijk te noemen. Ze zijn behoorlijk ziektebestendig en ze 

kunnen in gevangenschap dan ook makkelijk 10 tot 15 jaar oud worden. 

  

Uiterlijk en geslachtsonderscheid 

  

Zoals gezegd is de spreeuw een bijzonder fraaie vogel. De vogels hebben een donker, bijna 

zwart verenpak met spikkels en licht gezoomde vleugels en staartpennen. Het verenkleed is 

erg sterk en compleet anders dan dat van vogels als bijvoorbeeld een merel. Laatstgenoemde 

vogelsoort kan zijn veren al verliezen als je maar naar hem wijst. Maar een spreeuw zit heel 

stevig in de veren en verliest of beschadigt ze ook niet snel en dat maakt ze voor 

tentoonstellingen eigenlijk ideaal. De veren maken een vettige en glanzende indruk en door 

het iriserende vermogen zie je afhankelijk van de lichtinval soms een paarse, groene of 

blauwe weerschijn op het verenpak. De verschillen tussen man en pop zijn niet al te groot, 

maar voor het geoefende oog wel waarneembaar. De witte stippen in het verenkleed zijn bij 

de pop groter en raken elkaar zelfs op de buik, wat bij sommige poppen de indruk van een 

bijna witte buik geeft. Om de iris in het donkerbruine oog van de pop zit een lichtbruine ring, 

de ogen van de man zijn geheel donkerbruin. In het voorjaar kleurt de snavel van de man van 

lichtbruin naar helder geel met aan de basis een lichtblauwe rand. De stippen op het uiteinde 

van de veren zijn op dat moment door slijtage zeer klein geworden en in veel gevallen zelfs 

verdwenen, zodat de spreeuwman in de broedtijd een bijna zwarte indruk maakt. Beide 

geslachten zingen, maar de man doet dit toch wel met veel meer overgave en inzet. Een 

spreeuwman zingt behoudens de ruitijd het gehele jaar. Er bestaan ook nogal wat 

kleurafwijkingen of mutaties bij de Europese spreeuwen en daar zal verderop in dit artikel 

nog op worden ingegaan. 

 

Verzorging en huisvesting 

  

Spreeuwen doe je een groot plezier met een volière waar ze flink hun vleugels kunnen 

gebruiken. Dus een vlucht die eerder lang dan breed is en waar niet te veel begroeiing is staat. 

Soms lijkt het wel of ze gewoon voor hun plezier een tijdje heen en weer vliegen. Steeds in 1 

rechte lijn, zonder bochtjes. Minimale afmetingen voor een kweekvlucht is een meter of 4 

lang en 1 meter breed bij 2 meter hoog. Hoe groter hoe beter. In de vlucht een paar stevige 

zitstokken of takken en op de grond volstaat zand of aarde. Liever geen betonvloer, want de 

vogels mogen graag met hun lange snavels in de grond boren op zoek naar larven en door dit 

gebruik van hun snavel kan de snavelpunt niet te ver doorgroeien. Een gedeelte van de vlucht 

wordt afgedekt met golfplaat om er voor te zorgen dat de vogels droog kunnen zitten als ze 

dat wensen. Baden is voor deze vogels erg belangrijk. Als ze de kans krijgen zullen ze iedere 

keer dat ze schoon water in hun badschotel zien een uitgebreid bad nemen waarbij de 

waterdruppels in het rond vliegen. Bij mij leven de spreeuwen het hele jaar rond op Orlux 

remiline pellets met daarbij 1 x in de week appel en een handje meelwormen. De vogels 

worden 2 x per jaar standaard ontwormt door 1 dag Cydectin door het drinkwater te mengen. 

Dit middel bestrijd alle parasitaire wormen, maar ook mijten en luizen. Jonge vogels of 

ruiende vogels kunnen soms gevoelig zijn voor Atoxoplasmose. Deze protozoaire parasiet is  



 



 

goed te bestrijden met Baycox of Esb3. In het kweekseizoen wordt het dieet van deze vogels 

door mij aangepast en krijgen ze als er jongen zijn grote hoeveelheden levend voer. 

Spreeuwen zijn erg verdraagzaam tegenover andere soorten vogels en ik houd ze dan ook 

graag samen met soorten als merels, lijsters, blauwe eksters en gaailijsters. Ook kleine soorten 

als kwikstaarten, heggenmussen en baardmannen laten ze ongemoeid. Omdat spreeuwen 

holenbroeders zijn worden hun nesten nooit verstoord door bovengenoemde kleine en grote 

soorten. 

  

Kweekbenodigdheden 

In elke kweekvlucht hang ik voor iedere spreeuwpop 2 nestkasten op, zodat de vogels een 

keuze hebben. Het formaat van de kast komt er niet zo heel precies op aan. Globaal kun je 

denken aan een bodemoppervlak van 20 x 20 cm en een hoogte van 40 cm. Met een schuin 

aflopend dakje met overstekende rand erboven op om de regen goed weg te laten lopen. 

Doorsnee van de vliegopening om en nabij de 6 cm. Een zitstokje onder de uitvliegopening is 

in principe niet nodig, maar als hij wordt gemonteerd zal de man hem steevast gebruiken om 

op te gaan zitten zingen. De nestkasten hangen met de opening op het oosten gericht. De 

spreeuwman begint al weken voor het begin van de broedtijd met het inspecteren en 

schoonmaken van de kast en meestal begin ik eind maart begin april met het verstrekken van 

nestelmateriaal. Dit nestelmateriaal kan uit allerlei plantaardige materialen bestaan. Bij mij 

hebben de vogels een voorkeur voor hooi, gedroogd liesgras en bamboebladeren. Ook 

verschillende soorten veren zijn gewild. Vooral bij het gebruik van een diepe nestkast kan de 

hoeveelheid gebruikt materiaal indrukwekkend zijn omdat de spreeuw zijn nest op een 

bepaalde hoogte onder de uitvliegopening probeert te construeren. Des te dieper de kast, des 

te hoger het nest. Blijkbaar probeert de spreeuwman zodanig op te hogen dat hij gemakkelijk 

in en uit de uitvliegopening kan komen. Vrijwel alle spreeuwen in Nederland nestelen 

synchroon, dat wil zeggen dat ze overal in ons land ongeveer gelijktijdig een nest gaan 

bouwen en hun eerste ei op dezelfde dag leggen. Meestal vind deze massale eileg plaats rond 

half april. Deze tactiek van gelijktijdige nestbouw en het leggen van de eieren biedt de soort 

duidelijk bepaalde voordelen. Alle jongen vliegen ongeveer tegelijkertijd uit, waardoor 

predatoren de plotselinge overvloed aan prooidieren bij lange na niet kunnen bijbenen en heel 

veel jonge spreeuwen de dans ontspringen. Enfin, iedereen kent de massale zwermen jonge 

spreeuwen en hun bekende bedelroep in de zomer. Ook in de volière lopen veel spreeuwen 

synchroon met hun wilde soortgenoten. Vanaf half april kunnen we de mooie lichtblauwe 

eieren verwachten, die voornamelijk door de pop bebroed worden (de man bewaakt ze min of 

meer als de pop haar nest verlaat). Meestal worden er 4 tot 6 eieren gelegd die na 12 dagen 

broeden uitkomen. De jongen verlaten de kast na 3 weken en beginnen een dag of 3 na het 

uitvliegen zelf te eten. De volwassen spreeuwen doen soms nog een 2e kweekronde en in 

uitzonderlijke gevallen zelfs nog een 3e ronde. 

Problemen tijdens de kweek                                                                                                    

In tegenstelling tot de verzorging is de kweek met spreeuwen in gevangenschap niet zo heel 

eenvoudig. Allereerst, spreeuwen zijn geen zachtzinnige minnaars. Voorafgaand aan de 

voortplanting begint de man stevig achter de pop aan te jagen. Soms eindigt zo’n 

achtervolging met een worsteling op de grond of in de nestkast. Dit lijkt allemaal heel 

alarmerend, maar in mijn ervaring is het zo dat als de man niet op die manier de pop “drijft” 

er later ook geen bevruchte eieren worden geproduceerd. Het jagen is gewoon onderdeel van 

het voortplantingsritueel en kan ook in de natuur worden waargenomen. Opvallend is verder 

dat als de pop eenmaal zit te broeden en daarbij soms even van het nest komt, de man gelijk  



  



achter haar aan gaat jagen om haar als het ware weer terug op de eieren te krijgen. De 

spreeuw heeft in de volière een paar onhebbelijke gewoontes. Eén ervan is dat de spreeuwman 

graag de eieren uit de nestbox gooit. Meestal wordt het ei in de snavel genomen en puntgaaf 

op de bodem van de volière gelegd, maar ook komt het voor dat het gedrag ontaard in het 

stukhakken en leeg slobberen van de eieren. Als de spreeuwen deze gewoonte eenmaal 

hebben aan geleerd, dan wordt het heel lastig om ze het weer af leren. Ook als de pop al dagen 

zit te broeden zijn de mannen in staat de eieren nog te verwijderen, soms zelfs vlak voor het 

uitkomen. Misschien dat dergelijke mannen ook te broeddriftig zijn en eigenlijk een nieuwe 

broedronde met bijbehorende paringen willen bewerkstelligen. Het gekke is dat een man die 

eieren uitwerpt dit gedrag soms in een later broedseizoen weer geheel achterwege laat.Wat de 

precieze reden voor dit veel voorkomende en ongewenste eieren uitwerpen is kunnen we 

slechts raden. Behalve de zojuist genoemde broeddrift lijkt het soms ook wel dat de man 

eigenlijk nog verder wil bouwen aan zijn nest en de in het nest liggende eieren hem hinderen. 

Wat dat betreft is het altijd verstandig om als de nestbouwfase een aanvang neemt meer dan 

genoeg nestelmateriaal beschikbaar te stellen zodat de spreeuwman de mogelijkheid heeft een 

mooie en goed gevulde nestkast te creëren en dus niet als er eenmaal eieren zijn gelegd in een 

te klein nestje dat hij dan even later weer nieuw materiaal vind en het nest nog verder wil 

gaan ophogen. Ook is het mogelijk dat de man zich gewoon verveelt. Zeker in een klein kaal 

vluchtje kan dit snel gebeuren. Wat dat betreft kan het zeker geen kwaad om in de 

kweekvlucht nog een ander soort vogel te huisvesten. Deze kunnen de spreeuwman wat 

afleiden. Denk bijv. aan lijstersoorten, die zich goed laten combineren met spreeuwen. Verder 

zou je de verveling van de vogels nog wat kunnen verdrijven door een bak houtkrullen of los 

zand neer te zetten met daarin een hand weggekropen meelwormen. Wat ook wel eens goed 

werkt is de spreeuwen in een trio laten broeden. Dus 1 man met 2 poppen. De man moet nu 

zijn aandacht verdelen en gaat niet continu achter een en dezelfde pop aan. Opvallend bij deze 

manier van kweken dat de spreeuwman duidelijk wel een favoriete pop heeft. Hij bevrucht 

dan weliswaar beide poppen, maar helpt maar bij 1 pop de eieren bewaken of warm te houden 

en de jongen verzorgen, ondanks dat de nestkasten soms maar een meter uit elkaar hangen. 

Het eieren uitwerpen is een gedrag waar de Europese spreeuw niet het alleenrecht of patent op 

heeft. Ik heb ook met andere soorten spreeuwen kweekervaring en ik heb het eieren uitwerpen 

waargenomen bij zowel de zwarte, de roze, de mandarijn, de pagode als de silky spreeuwen. 

Er zijn ook spreeuwenkwekers die de uitgeworpen eieren bij wilde spreeuwen onderleggen en 

dan de jongen een week of wat na het uitkomen verder zelf met de hand grootbrengen. Een 

heel succesvolle, maar waarschijnlijk illegale kweekmethode…  

Een ander kweekprobleem waar we bij de spreeuw in de volière tegenaan kunnen lopen is de 

opfok en voederen van de jongen. Meestal gaat het de eerste dagen na het uitkomen van een 

leien dakje. Man en pop slepen af en aan met buffalo’s, pinkies en meelwormen, maar op een 

gegeven moment komt de klad er in. De vogels raken schijnbaar uitgekeken op het 

aangeboden voer en gaan op zoek naar iets wat duidelijk niet in de volière aanwezig is. Je ziet 

de oudervogels dan onrustig over de grond lopen. In alle hoeken en gaten wordt gezocht en 

ongeduldig wordt er in de grond geboord. Levend voer aangeboden in bakken wordt in dit 

stadium compleet genegeerd. De jonge spreeuwen gaan nu snel verzwakken en worden 

onvermijdelijk na enige tijd uit de nestkast gegooid. Door middel van allerlei kunstgrepen 

kunnen we dit voerprobleem wel een tijdje tegenhouden. Alleen al het levend voer verspreid 

over de volière bodem uitstrooien kan de dieren weer triggeren om te gaan voeren. Of ineens 

met iets nieuws als witte meelwormen, krekels of wasmotlarven aan komen zetten kan de 

spreeuwen ook weer stimuleren om te gaan voederen. Sowieso hebben spreeuwen een grote 

voorkeur voor zachte witte larven om hun jongen mee groot te brengen. Het afgelopen 

seizoen deed ik een leuke ontdekking. Door het levend en diepvriesvoer in een grote 



badschotel met een waterlaag van 2 cm. erboven aan te bieden bleven de spreeuwen 

gestimuleerd om hun jongen te blijven voeren. Helaas had deze manier van voeren als 

keerzijde dat de voederinsecten niet met het gebruikelijke mineralen en vitaminemengsel 

bepoederd konden worden, maar omdat ik in de meeste gevallen toch de jongen vanaf een dag 

of 8 met de hand groot te breng is dit probleem makkelijk op te vangen. Een eventuele kleine 

groeiachterstand kan met een goed handopfokvoer nog wel worden gecompenseerd. Meer 

hierover in het stukje praktijkervaringen. 

 Praktijkervaringen.  

Midden in het kweekseizoen 2010 stond er in het noorden van het land een koppel spreeuwen 

op internet te koop. De man zou een dubbelsplit voor bruin en satinet zijn en de pop was een 

bruine mutatie. Omdat ik ook nogal noordelijk woon en de prijs voor de vogels redelijk vond 

besloot ik de spreeuwen te gaan halen. De vogels zagen er goed uit, hoewel de man van het 

kweekkoppel later vrij oud bleek te zijn. De verkoper ving de vogels uit en keek en passant 

nog even in de nestkast. Daar bleken 5 pas gelegde eieren in te liggen. In 1 graai werden de 

eieren door hem met een grote hand uit het nest gepakt, waarbij 1 ei helaas stuk werd 

geknepen. De overige hele eieren werden aan mij overhandigd en daarna door mij voorzichtig 

in een stuk keukenpapier gerold en meegenomen. Thuis had ik nog een spreeuw die al een 

week op onbevruchte eieren zat en het leek mij een goed idee om de 4 overgebleven eieren 

daar onder te leggen. De spreeuwpop ging keurig door met broeden op het vreemde legsel en 

na een week besloot ik de eieren te schouwen. Er bleken er 2 bevrucht te zijn. Ze kwamen uit 

en om een lang verhaal kort te maken: de spreeuw voederde ze ruim een week en daarna 

bracht ik ze verder met de hand groot. Het bleken 2 bruine mutanten te zijn, een man en een 

pop. Voor de prijs van 2 spreeuwen kocht ik er dus eigenlijk 4. Maar het verhaal is nog niet 

afgelopen. Het jaar er op, dus in kweekseizoen 2011 gaf ik broer en zus een ruime 

kweekvlucht en de vogels deden het vervolgens super. Het eerste nest bevatte 6 eieren en ze 

waren allemaal bevrucht. De ouders voerden de jongen voorbeeldig. Ik gaf ze diepvries 

buffalo’s en pinkies in een bak met een laag water en daarnaast stond een bak bepoederde 

meelwormen. Over de grond strooide ik af en toe ook wat levend spul en toen de jonge 

spreeuwen 8 dagen oud waren haalde ik ze uit het nest voor de handopfok. Van eventuele 

gevolgen van inteelt (broer x zus) was niks te merken, want het waren allemaal mooie forse 

vogels. Een week nadat ik de jongen uit het nest had genomen ging de pop voor de 2e keer 

aan de leg. Ditmaal 4 eieren en 3 daarvan bleken bevrucht. Ook deze jongen werden goed 

door de ouders gevoerd en op een leeftijd dat ze in de stoppels zaten door mij met de hand 

verder gevoerd. Als je spreeuwen met de hand wil grootbrengen is het zaak om ze bijtijds uit 

het nest te halen. Liefst vanaf een dag of 8 à 9. Het is verleidelijk om de vogels zo lang 

mogelijk in de nestkast te laten zitten. Het duurt immers een week of 3 voordat jonge 

spreeuwen uitvliegen. Het probleem is echter dat als ze helemaal in de veren zitten, ze heel 

moeilijk aan het sperren zijn te krijgen. De snavel van te laat uit het nest genomen jongen 

blijkt muurvast te zitten en slechts door dwang voederen krijgen we de vogels op een gegeven 

moment zo ver dat ze weer gaan sperren en eten. In dat opzicht zijn lijsters veel makkelijker. 

Die willen een dag voor het uitvliegen of zelfs ná het uitvliegen de snavel nog wel opendoen 

voor de menselijke pleegouder. Jonge spreeuwen breng ik succesvol groot met Avian 

handopfok afgewisseld met in water geweekte Eukanuba puppybrok en vetgemeste, 

bepoederde meelwormen. Het poeder dat ik gebruik om het levend voer te verrijken is Aves 

insectenstrooipoeder. Dit is reuk- en smaakloos, zodat het door de vogels makkelijk samen 

met het levend voer wordt opgenomen. Dit dieet van hand opfokvoer, puppybrok en 

meelwormen zorgt bij mij voor grote en stevige vogels zonder pootafwijkingen ed. Tot zover 

het relaas van de cadeau gekregen eieren die uiteindelijk resulteerden in 11 bruine 



spreeuwmutanten… Tegelijkertijd met de bruine spreeuwen kweekte ik uit een zeer oude 

witte spreeuwman, na vele mislukte pogingen in voorafgaande jaren, eindelijk een 5 tal 

splitvogels. Uit deze 5 vogels plus de witte vader hoop ik volgend jaar een aantal witte 

exemplaren te kweken. En zo komen we bij het onderwerp kleur afwijkende spreeuwen.  

Mutaties  

Van de Europese spreeuw bestaan een flink aantal fraaie mutaties. Op de site van de BEC zijn 

er een aantal afgebeeld. Mutaties van spreeuwen die ik nog geregeld tegenkom zijn de al 

genoemde bruine spreeuwen en verder satinetspreeuwen, phaeospreeuwen, isabellen, 

pastellen en bruin-pastelspreeuwen. De witte zwartoog die ik heb zitten heb ik bij andere 

liefhebbers al een tijd niet meer gezien, maar misschien zijn ze er nog wel en weet ik er niet 

van. Ook heb ik witte spreeuwen met rode ogen gezien .Ik heb begrepen dat dit geen echte 

albino’s zijn, maar combinaties van 2 verschillende mutaties. Helaas zijn er ook alweer een 

aantal mooie kleurafwijkingen verloren gegaan. Zo zie ik nergens meer opaalspreeuwen: 

schitterende blinkende vogels die de stippentekening nog vertonen, maar waarbij het zwart 

vervangen is door glimmend en iriserend zilvergrijs. De vererving van de afwijkend gekleurde 

spreeuwen waar ik ervaring mee heb is als volgt: Witte zwartoog en phaeo - autosomaal 

recessief Bruin en satinet - geslachtsgebonden  

Besluit  

Het is te hopen dat er in de toekomst weer wat meer mensen zich gaan bezighouden met het 

houden en kweken van Europese spreeuwen. Momenteel is de groep liefhebbers zo klein dat 

als 4 of 5 man er mee zouden stoppen de meeste mutaties waarschijnlijk gedoemd zijn te 

verdwijnen uit de avicultuur. Gelukkig kunnen spreeuwen zeer oud worden en ook met oude 

spreeuwen is soms nog goed te kweken, dus de afwijkend gekleurde spreeuwen zijn niet 

zomaar verdwenen uit de volière. Ik hoop dat dit artikel de mensen net dat duwtje geeft om 

het ook eens met deze interessante vogel te proberen. Voor degene die het gaan proberen: veel 

succes gewenst!  

Literatuur: 

De spreeuw, een geboren imitator - Peter Otten - http://www.bec-info.com 

De spreeuw, als volièrevogel – Peter Otten - http://www.bec-info.com 

Europese vogels kweken en tentoonstellen – Alois van Mingeroet – blz. 230 t/m 244 

Handbook of the birds of the World volume 14 – Del Hoyo e.a. – blz. 723 

Starlings and Mynas – Feare and Graig – blz. 183 

 
 

 

 
 
 
 
 
                



Winter programma van de woudzangers 2023 
 

7 Februari 2023 
Geeft de heer Aldert Hiemstra ons inzicht over de gezondheid van onze vogels. Graag 

verzoeken wij een ieder om een vers aantal poepjes van zijn/haar vogels mee te nemen 

om te laten onderzoeken door de heer Hiemstra en zo de discussie los te weken om de 

problemen en de oplossingen voor de gezondheidsproblemen van onze vogels. 

 

 

21 Maart 2023 

De Heer Johan Zwart  gaat deze avond voor 

ons verzorgen met een interessante lezing over 

verzorging en kweek van diverse lori soorten.  

KOMT ALLEN en neem eens iemand 

mee ! 

 
2022 is bijna vervlogen 
2023 staat al reeds voor de deur 
Een nieuw jaar met nieuwe dromen 
Alles krijgt een nieuwe kleur 
Veel geluk en vrede 
Veel liefde voor elkaar 
Aandacht voor de naaste 
Het wordt vast een prachtig jaar! 

 
 
 
 
 

 

 



Vogelweetjes  

Hoe oud wordt een vogel? 

Doordat er de afgelopen jaren heel veel vogels zijn geringd, kan beter ingeschat worden hoe 
oud vogels worden. De meeste vogels worden niet heel oud, omdat ze vaak natuurlijke 
vijanden hebben. Hieronder een lijst met hoe oud bepaalde vogels ongeveer worden. 
Hierdoor komt u er eindelijk achter hoe oud een mus of bijvoorbeeld een koolmees kan 
worden. De oudste vogel in deze lijst kan 43 jaar oud worden! 

 
Turkse tortel 
Groene specht 
Kramsvogel 
Staartmees 
Winterkoning 
Zwarte mees 
Huiszwaluw 
Zwartkop 
Geelgors 
Gekraagde roodstaart 
Goudhaantje 
Goudvink 
Grauwe vliegenvanger  
Holenduif 
Putter 
Witte kwikstaart 
Bonte vliegenvanger 
Boomklever 
Grote bonte specht 
Heggenmus 
Matkop 
Glanskop 
Groenling 
Grote lijster 
Pimpelmees 
Ringmus 
Vink 
Waterhoen 
Koolmees 

  4 jr 
  5 jr 
  5 jr 
  5 jr 
  5 jr 
  5 jr 
  6 jr 
  6 jr 
  7 jr 
  7 jr 
  7 jr 
  8 jr 
  8 jr 
  8 jr 
  8 jr 
  8 jr 
  9 jr 
  9 jr 
  9 jr 
  9 jr 
  9 jr 
10 jr 
10 jr 
10 jr 
10 jr 
10 jr 
10 jr 
11 jr 
12 jr 

      

Huismus 
Roodborst 
Houtduif 
Kauw 
Zanglijster 
Ekster 
Kerkuil 
Boerenzwaluw 
Steenuil 
Torenvalk 
Gaai 
Knobbelzwaan 
Koperwiek 
Merel 
Roek 
Spreeuw 
Bosuil 
Gierzwaluw 
Wilde eend 
Kokmeeuw 
Blauwe reiger 
Noordse pijlstormvogel  
Jan van Gent 
Eidereend 
Kleine rietgans 
Ooievaar 
Scholekster 
Noordse stormvogel  

13 jr 
13 jr 
14 jr 
14 jr 
14 jr 
15 jr 
15 jr 
16 jr 
16 jr 
16 jr 
18 jr 
19 jr 
19 jr 
20 jr 
20 jr 
20 jr 
21 jr 
21 jr 
29 jr 
33 jr 
35 jr 
37 jr 
37 jr 
37 jr 
39 jr 
39 jr 
43 jr 
43 jr  

 

Mop  
Bejaarden ziekten 

 

Drie bejaarden zijn over hun gezondheid en kwaaltjes aan het klagen. 

De 70 jarige zegt ,"Ik heb het volgende probleem : ik word elke morgen wakker om 

zeven uur, en het duurt dan nog zeker 20 minuten eer ik kan plassen." 

 

De 80 jarige zegt, "Mijn geval is erger. Ik sta op om acht uur en zit minstens een half uur 

te draaien en te keren eer mijn darmen in werking schieten." 

 

De 90 jarige zegt, "Om zeven uur pis ik gelijk een paard, en om acht uur schijt ik gelijk 

een reiger." 

"Wel, wat is dan uw probleem?" vragen de anderen. 

"Ik word pas wakker om negen uur !".........  



Speld bijzondere waardering 

 

BE van den Akker is 36 jaar lid van 

de Woudzangers en de NBvV , 

waarvan hij 33 jaar als 

penningmeester heeft gefunctioneerd 

en dat altijd met plezier heeft 

gedaan. Maar er is een tijd van 

komen en gaan en de tijd is nu 

gekomen om te gaan en de jeugd een 

kans te geven om het over te nemen, 

want wij worden ouderwets op onze 

leeftijd en vooral in deze moderne 

tijd.  

Benny is ook een echte 

vogelliefhebber van parkieten, zijn 

lievelingsvogels zijn de turquoisines, 

die hij dan ook al die jaren heeft 

gehad ook heeft hij nog splendids, 

valkparkieten en princess of Wales 

parkieten.  

Soms gaan er ook wel jonge vogels mee op vakantie, die dan nog niet zelfstandig zijn, maar 

niet alleen op vakantie, het is ook wel gebeurd dat ze mee gingen naar de visite, waar ze dan 

tussentijds bijgevoerd moesten worden. Verder doet Benny heel veel dingen voor de 

Woudzangers tijdens de tentoonstelling, zoals de advertenties bewerken voor de catalogus en 

regelt het drukken ervan, dat is altijd perfect want het is een man die alles netjes en precies 

wil hebben, gelukkig lukt hem dat ook altijd.  

Ook doet hij nog vele andere dingen zoals de 

mails versturen naar de leden voor de 

filmavonden en vergaderingen.  

Het clubblad maakt hij ook samen met de 

redacteur en zorgt dat de advertenties er in 

komen en dat het bij de leden terecht komt. 

Ook in week 46 regelt hij vele zaken tijdens 

onze onderlinge vogeltentoonstelling, zoals de 

indeling van de tentoonstelling, keurbriefjes 

voorzien van naam en prijs, de aankleding van 

de zaal en nog meerdere randzaken.  

Gelukkig stopt hij alleen maar als 

penningmeester, waar hij inmiddels een 

opvolger voor heeft opgeleid, dus de andere 

dingen blijft hij voorlopig doen voor de 

Woudzangers. Al gaat hij dat langzaam wel 

afbouwen, we zullen hem wel missen als 

penningmeester want het is een man die met 

iedereen door 1 deur kan en nooit moeilijk is, 

namens de Woudzangers hartelijk dank voor 

de fijne jaren die wij hebben gehad en nog 

mogen beleven.  

                                                                            Arend Vissia voorzitter de Woudzangers. 



 
 
 

Sj v/d Wiel Harkema 

 

Sjoerd is 25 jaar lid van de 

NBvV en de Woudzangers. in 

de begin jaren deed Sjoerd elk 

jaar mee aan de 

tentoonstelling, meestal met 

neophema’s, waar dan ook 

vele prijzen mee zijn veroverd, 

maar de laatste jaren is het er 

niet meer van gekomen. Dit 

jaar doet hij wel weer mee en 

wij hopen dat we hem nog vele 

jaren mogen begroeten als 

inzender. Ook is hij vele jaren 

vrijwilliger geweest bij de 

tentoonstelling, samen met zijn 

schoonvader Willem Bakker, 

maar door ziekte kan Willem 

dat niet meer doen. Ook zijn 

zoon Gerrit, heeft jarenlang 

meegeholpen maar die is inmiddels geen lid meer. Sjoerd heeft nog volop vogels, namelijk 

Koningsparkieten, diverse kleuren Halsbanden, Princes off Wales parkieten, Roodstuiten, 

Bourkes en Turquoisines, 

waarvan de laatste 2 soorten 

ook op de tentoonstelling 

waren.                               

Sjoerd heeft een zwaar beroep, 

want hij is bijna zijn hele leven 

lang straatmaker, bij Dijkstra 

uit Aduard, maar over een paar 

jaar, kan hij er vervroegd uit 

en dan gaan genieten van zijn 

hobby. Hoop wel dat wij nog 

vele jaren van hem mogen 

genieten.  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

J Veenstra Triemen 
Jan is 25 jaar lid van de 

NBvV en 40 jaar lid van de 

Woudzangers. Jan is 

begonnen met kanaries, waar 

op de tentoonstellingen vele 

prijzen mee zijn gewonnen. 

Later kwamen de echte 

vogels, namelijk parkieten, 

daar werd ook wel mee 

gespeeld op de  

tentoonstelling, maar in 

mindere mate, hij had 

namelijk Halsbanden, Ara’s 

en diverse Amazone 

papagaaien, die waren te duur 

om naar de tentoonstelling te 

brengen. Soms dachten de 

mensen in de Triemen, dat 

Jan weg ging op de Solex, 

want dan liep hij rond het 

huis, met een grote lerenjas aan en een helm op, maar het bleek, dat de jonge Ara’s geringd 

moesten worden en de ouders, vlogen hem dan aan, dus moest er beschermkleding gedragen 

worden. Enkele jaren terug zijn de vogels weggegaan, maar is zijn kleinzoon Janco begonnen 

met vogels. Nadat de volières verbouwd waren, kwam er wildzang in, dat heeft een paar jaar 

geduurd want tijdens de 

broedtijd. vergde dat te 

veel tijd, dus zijn die ook 

weer verdwenen en nu 

hebben ze samen weer 

grote parkieten, zoals 

Halsbanden, Ara’s en 

Amazone Papagaaien. 

Misschien doen we 

volgend jaar weer mee 

aan de tentoonstelling. 

Maar omdat de vrouw 

ernstig ziek is kan ik niks 

beloven, want de vrouw 

gaat voor alles. Verder 

mag ik ook graag het veld 

in als jager. om op het 

wild te schieten, wat we 

dan ook geregeld doen. 

Jan ook succes verder en 

hopende, dat we nog lang 

van elkaar mogen 

genieten. 



 

J de Vries Grou 
 

 

 

Jan is ook 25 jaar lid van de 

NBvV en de Woudzangers. Jan is 

een echt natuurmens en daar 

horen de vogels ook bij, die in 

zijn bezit zijn. Dus heeft hij 

wildzang en enkele kanaries, die 

zijn volière bevolken, samen met 

wat kwartels, die de vloer 

schoonhouden, wat het zaad 

betreft. Ook heeft Jan vele jaren, 

aan de tentoonstelling mee 

gedaan en diverse prijzen in de 

wacht gesleept, helaas laat de 

gezondheid hem nu wat in de 

steek, zodat hij dit jaar niet mee 

kon doen, maar als ik weer wat 

opgeknapt ben, kom ik volgend 

jaar weer met enkele vogels.  

    

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 

J Hansma Burgum 

 

 

 

 

                                                   

Jaap Hansma is ook 25 jaar 

lid van de NBvV en de 

Woudzangers. Toen hij 25 

jaar geleden lid werd, 

woonde hij in Harkema, 

waar een volière stond met 

grasparkieten. Later is hij 

verhuist naar Burgum en zijn   

 

 

 

 

 

 

 

de vogels verdwenen, 

maar inmiddels ben ik 

vorig jaar weer begonnen 

met een klein hokje, waar 

enkele grasparkieten in 

vertoeven. Misschien ga ik 

het in de toekomst, wel 

weer wat uitbreiden en 

kom ik ook eens mee 

doen, aan de 

vogeltentoonstelling, maar 

nu is dat nog niet aan de 

orde.  

 

 

 



 

 

 

H Hoekstra Harkema 
 

 

Henk is 40 jaar steunlid van de Woudzangers, toen Henk lid werd woonde hij op de Braak in 

Harkema en kweekte met agapornis rosceicollis, die heeft hij jaren gehad. Maar toen hij 

daarna het huis kocht van zijn broer aan de Flearen, waar wel een volière stond is hij gestopt 

met vogels, ook mede door het werk want hij was een hele week van huis, dus dan is vogels 

houden niks, gelukkig is hij al die tijd lid gebleven en wij hopen dat hij dat blijft doen, om 

over 10 jaar weer gehuldigd te worden en er dan zelf wel bij aanwezig kan zijn. 

 

 

 

Thea Zuidema en Janke Tabak 

Mede dankzij jullie inzet voor het verzamelen van de prijzen en de verkoop van de lootjes 

tijdens de tentoonstelling (opbrengst 820 euro) kregen de Woudzangers weer een beste 

financiele steun in de rug. Ook werd dit door de voorzitter gewaardeerd met een bos bloemen. 

 

Tineke van de Klok 

Ook Tineke werd in de bloemetjes gezet als dank voor het ter beschikbaar stellen van de Klok 

en de gastvrijheid welke we ieder jaar weer mogen ontvangen. 

 

    

 



 



Kweeklijst 2022 

  

AT Vissia, Herestraat 17 

9851AA Burum 06-25184345 

Kweeknummer 0JZG 

Catharinas in diverse mutaties,  

Roodstuit wildkleur, Pennant  Rosellas 

wildkleur en blauw.Bergparkieten, 

Barrabanden, Stanley Rosella’s wildkl. blauw 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD  Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri,           

Austr. Konings, Inca Kakatoes, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

J Andringa, Jonkersvaart 47 

9366TA Jonkersvaart 06-29500655 

Kweeknummer 4KRH 

Timor zebravinken, Zebravinken witbont, 

isabel, oranjeborst bruin en bruin, Diamant 

duiven, Blauwe grondduiven, Barmsijzen, 

Raza Espanòl. 

C Wiersma, Dwerssingel 2 

9281RN Harkema 0512-362971 

Kweeknummer VM15 

Kanaries Geel intensief, Geel schimmel, 

Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel. 

Roodbrons, Putters, Barmsijzen. 

WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 06-51468225 

Kweeknummer 1MGV 

Raza Espagnôl, Sijzen, Barmsijzen in diverse 

mutaties. 

 . 

K Bosma, Nije Buorren 31 

9221TK Rottevalle 0512-341964 

Kweeknummer JV99 

Turquoisine wildkleur 

M Posthumus, It Oerset 6 

9284SM Augustinusga 0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Splendid wildkleur,Splendid blauwe 

witborsten. 

A.Vlieger, Heidewei 70 

9299HZ Zwagerbosch 06-12755529 

Kweeknummer 5RGL Ps 84407 

Halsbandparkieten Witkopwitstaarten               

( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in 

Opaline. 

  

B. Rekker, Pastorijehof 11 

9294KB Oudwoude 06-29156265 

Kweeknummer 4RDR 

e-mail b.rekker.br@gmail.com 

 Kanaries rood mozaiek en harlekijn.  

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 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uit Oude Kranten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nawoord 
 

Dit is alweer het laatste clubblad van jaar 2022, een jaar dat nog begon met corona 

maatregelen maar wel mooi afsloot, want we hebben toch een mooie en goede 

tentoonstellingsweek gehad, met een prima aantal vogels van zeer goede kwaliteit en over het 

bezoekers aantal mogen wij ook niet klagen. 

Tevens was volgens mij, de feestavond ook geslaagd met een goed aantal gasten.  

We begonnen met een prima chinees buffet, wat een ieder goed liet smaken. Daarna kwamen 

de jubilarissen aan bod, waarbij B E van den Akker werd verrast door de bondsvoorzitter, om 

hem de speld van bijzondere waardering op te spelden.  

 

Ook hadden we 5 jubilarissen, waarvan door ziekte H Hoekstra uit Harkema die 40 jaar 

steunlid was niet aanwezig kon zijn, de spiegel met inscriptie en een bos bloemen, zijn door 

de voorzitter bij hem thuis afgeleverd met de felicitaties.  

De andere 4 waren er wel en kregen van Sicco Veenstra, een speld opgestoken en van Arend 

Vissia kregen J de Vries, Grou, Sj v/d Wiel, Harkema, J Hansma, Burgum een klok met 

inscriptie en een bos bloemen voor hun 25 jarig lidmaatschap.  

J Veenstra,Triemen was 25 jaar lid van de NBvV en 40 jaar lid van de Woudzangers, hij 

kreeg ook een spiegel met inscriptie en een bos bloemen.  

 

Toen waren de kampioenen en de prijswinnaars van de tentoonstelling aan beurt, bij deze 

allemaal nog gefeliciteerd. 

Ook hadden we nog een mooie verloting met prachtige vleesprijzen, daarna was het officiële 

gedeelte klaar en kon zanger Peter het overnemen, om ons te vermaken tot in de kleine uurtjes 

wat hem aardig is gelukt.  

Ook wil ik de beide dames Thea Zuidema en Janke Tabak bedanken, voor het aan de man 

brengen van de lootjes tijdens de tentoonstelling, ze hebben de kas weer behoorlijk gevuld, 

door voor 820 euro aan lootjes te hebben verkocht, bij deze graag tot volgend jaar.  

 

B E van den Akker ook bedankt voor de medewerking, aan dit clubblad en ook voor het 

stukje uit de oude kranten, tevens wil ik je ook nog feliciteren met de speld voor bijzondere 

waardering. J S Andringa ook bedankt, voor de notulen van de tt vergadering, de 

agendapunten voor de jaarvergadering, heb ik zelf overgenomen uit een vorig clubblad.  

W F de Haan ook bedankt voor de ledenmutaties, we hebben niet te klagen over de nieuwe 

leden die er tijdens de tentoonstelling bij zijn gekomen, vooral de beide jeugdleden, dat is 

mooi voor de toekomst toch.  

H Pel ook bedankt voor de Pellerubriek en de contactavonden, nu maar hopen dat leden hier 

gehoor aan geven en beide avonden massaal naar de Klok komen, voor deze toch wel 

interessante avonden.  

 

W Weening ook weer bedankt voor de vogelweetjes en de mop, hoe bedenk je ze steeds.  

Fam. J van Lune ook bedankt voor de medewerking, aan de kennismaking met, het was voor 

mij dit keer weer een bijzondere avond, dat zijn de leuke dingen als redacteur van de 

Woudzangers. Ook wil ik de nabestaanden van W H v/d Molen sterkte wensen, met het 

verlies van hun dierbare en dat hij moge ruste in vrede. 

De nieuwe leden wil ik welkom heten bij de Woudzangers en dat ze hun gauw thuis mogen 

voelen bij ons. Verder wil ik een ieder fijne kerstdagen wensen en een voorspoedig 2023, 

maar wees vooral voorzichtig met vuurwerk en heel graag tot 24 januari 2023, wanneer we 

onze jaarvergadering hebben.  

     De Redactie A T Vissia. 



  



 


