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Voorwoord                                                                                                                                                             

We zijn al weer enkele maanden het nieuwe jaar in als het eerste clubblad voor je ligt. De eerste 

activiteiten van dit jaar hebben we al weer gehad, van 5/1 t/m 10/1/2015 waren de Nederlandse 

kampioenschappen te Apeldoorn . Hier hebben vijf leden van de Woudzangers aan deelgenomen 

waar onder ons jeugdlid  Romke v /d Veen met een roodsnavelspitsstaart amadine wlk m/p stel 181 

pnt, zilver roodsnavelspitsstaart amadine wlk enk. 91 pnt brons, roodsnavelspitsstaart amadinegrijs 

stel 181 pnt goud, roodsnavelspitsstaart amadine grijs enk 91 pnt goud. AT Vissia met een stel rood 

rug parkiet groen wlk pop 187 pnt kampioen, roodrug groen wlk enk man 93 pnt zilver, roodrug 

groen pop enk 92 pnt brons. K de Meer met een zwartkobalt rood mozaiek type 2 stel 183 pnt goud. 

Steunlid YP Terpstra met agapornis  roseicollie groen wlk stam 372 pnt brons, agapornis roseicollie 

groen wlk stel 188 pnt goud, agapornis roseicollie groen wlk enk 92 + pnt brons, agapornis roseicollie 

violet turq stel 185 pnt brons, agapornis roseicollie opaline d groen enk 92 pnt zilver, agapornis 

agapornis roseicollie oranje masker groen stel 188 pnt kampioen, agapornis roseicollie lutino enk 93 

pnt kampioen,  net buiten de prijzen WK v/d Veen, al deze leden van harte gefeliciteerd met het 

behaalde succes!                                                                                                                                              

Twee weken later waren de wereldkampioenschappen in Rosmalen, hier hebben vijf leden 

ingeschreven met de volgende resultaten:  K Wiersma, lipochroom geel ivoor schimmel stam 374 pnt 

goud. W Weening, lipochroom wit recessief stam 378 pnt goud. H Pel, weddell parkiet enk 92 zilver, 

weddell parkiet 90 pnt brons. Steunlid YP Terpstra, agapornis daqua stam 360 pnt goud, agapornis 

groen stam 365 pnt brons, agapornis D groen enk 92 pnt brons, agapornis opaline enk 92pnt brons. 

Hier viel Eekkerk net buiten de prijzen, wat volgens kenners zeer onterecht was. Deze leden ook van 

harte met het behaalde succes!   Op 21 januari hebben we onze ledenvergadering gehad, hier waren 

27 leden inclusief bestuur aanwezig, de notulen werden voor de laatste keer door  de secretaris 

Johan Dijkstra voorgelezen en werden goed bevonden, waarna het verslag van de ponghouder, de 

kascommissie  had niets gevonden dus alles was oké. Hierna een korte pauze waarna de 

bestuursverkiezing.  Aftredend en niet herkiesbaar was Johan Dijkstra voor hem is Jan Andringa in de 

plaats gekomen. Tevens waren Cees Wiersma en Arend Vissia aftredend maar herkiesbaar, dat 

verder bleef het bij het oude. Hierna een terug blik op onze onderlinge t/t waar uit blijkt dat we een 

goede t/t hebben gehad met 557 ingeschreven vogels. In de rondvraag kwam naar voren of de 

waarde bonnen ook ergens anders gekocht konden worden. Deze worden alleen bij onze 

adverteerders gehaald, omdat er verder niks meer aan de orde was sloot de voorzitter de 

vergadering en wenste een ieder wel thuis.                                                                                       

Woensdag 4 febr. was er een contact avond. Voor deze avond werd HK v/d Wal uitgenodigd, hij gaf 

een lezing over dier en welzijn, omdat de regelgeving voor het houden van vogels word 

aangescherpt. Op deze avond waren 34 leden aanwezig, het was een gezellige en leerzame avond. 

De mooiste tijd van de vogelhobby is weer aangebroken nl. het broed- seizoen De vroege kwekers 

hebben de eerste jongen al op stok, of al in het nest liggen. De late kwekers zijn net begonnen en 

hebben de eerste eieren in nest of blok liggen. Laten we hopen dat het een goed kweekseizoen 

wordt met veel jonge vogels op stok en dat er veel goede vogels bij zitten die in aanmerking 

komen voor onze onderlinge t/t. Maar eerst nog genieten van het broedseizoen en natuurlijk 

van de zomer en heel belangrijk de vakantie laten we hopen dat het net zo’n zomer wordt 

als afgelopen jaar. Allemaal een goed broedseizoen en een fijne vakantie toegewenst!                                                             

Vriendelijke sportgroeten, Sipke Brouwer. 



Kennismaking met DP Westra 

 
Dit keer hoefde ik ook niemand uit te zoeken, voor de rubriek kennismaking met, want deze 
keer was er weer iemand die zich hier zelf voor aanmeldde, ik moest alleen even een datum 
afspreken en dat werd 24  februari, toen ik naar de parakeetbreeder reed, die aan de 
Sinneblomstrjitte 23 in Kootstertille woont, beter bekend als meneer DP Westra.  
Toen ik door de straat reed om nummer 23 te zoeken, zag ik bij een huis achter het raam, 
geen bloemen staan, maar DP Westra en voor ik de auto tot stilstand had gebracht, stond hij 
ook al buiten bij de auto. We zijn toen maar weer terug gelopen en eerst maar even in het 
vogelhok gekeken, daar begon Doede direct met vreemde termen, over de benaming van 
zijn vogels, ik heb toen gezegd, we doen het vanavond in het Nederlands en waar jij het over 
hebt zijn gewoon kleine grasparkieten, dat werd direct goed begrepen, want we hebben het 
niet meer over de Texas Clearbody’s gehad.  
 

Nadat ik de vogels en kooien had bekeken en wat foto’s had gemaakt, zijn we maar in huis 
gegaan, waar hij de koffie met gebak al klaar had te staan. Daarna ben ik begonnen met mijn 
vragen, die ik had opgesteld om aan Doede voor te leggen. Het begon met niet al te 
moeilijke vragen, alhoewel hij bij de eerste vraag, nog even twijfelde over het antwoord, 
waar hij was geboren, eerst was het Kootstertille en daarna Leeuwarden. Dat laatste was 
uiteindelijk waar, want hij is geboren in het ziekenhuis, dus is hij een stadsjongen. De lagere 
school heeft hij wel in Kootstertille afgewerkt, zelfs de 6e klas heb ik overgeslagen, daarna 
ben ik naar het AOC in Buitenpost gegaan, daar heb ik het laagste niveau uitgekozen voor de 
landbouw, want ik wilde veehouder worden, later heb ik nog een poging gedaan op het 
KMBO, maar dat was wat te hoog gegrepen voor mij.  
 
Toen ben ik maar gaan werken bij verschillende uitzendbureaus, eerst bij de melkfabriek in 
Gerkesklooster en later bij Storteboom in Kornhorn, ook heb ik nog gewerkt voor AB 
uitzendbureau, maar dat werd ook al geen succes. In 2001 ben ik wegens ziekte afgekeurd.  



Nu doe ik nog wat vrijwilligerswerk bij mijn broer Westra interieur in Burgum. Toen ik 7 jaar 
oud was is mijn vogelhobby ontstaan, ik kreeg toen een tamme grasparkiet van mijn vader, 
later heb ik er nog enkele bij gekregen, dat heeft tot mijn achttiende geduurd. Toen kreeg ik 
neigingen, om achter de vrouwen aan te gaan en was er geen tijd meer voor de vogels, 
helaas heb ik tot op dit moment nog niet de juiste vrouw gevonden, daardoor ben ik nu nog 
vrijgezel. Bij deze wil ik wel een oproep doen, misschien lukt het dan wel, want het 
programma boer zoekt vrouw is ook heel populair, dan doen wij het programma 
vogelliefhebber zoekt vrouw, om niet alleen in de kooi te zitten. Nu maar afwachten of er 
ook reacties komen.  
6 jaar geleden ben ik weer begonnen met vogels, weer samen met mijn vader, maar nu had 
vader grasparkieten en ik agaporniden. Daar heb ik tv Fryslân ook mee gehaald, ben namelijk 
in “HEA” geweest, dat heeft mij veel bekendheid gegeven. Nu kennen ze mij ook al buiten 
Nederland, toen ik 6 jaar geleden weer begonnen ben met vogels, heb ik veel geleerd van 
Rene Veenstra uit Kollum, die heeft mij wegwijs gemaakt in de vererving van de vogels, ook 
heeft hij mij veel geleerd over de mutantenkweek, daar heb ik echt veel aan gehad.  
De soorten die ik nu bezit, zijn MVK grasparkieten, agapornis roseicollis, valkparkieten, 
stanley rosella’s en pruimkopparkieten. Het voer wat ik de vogels geef is van Wielink, 
grasparkieten extra en het eivoer is van Kasper Fauna en King birds. Zomerdag krijgen ze ook 
verschillende soorten groente, met breedmax. De grote parkieten krijgen er nog zonnepitten 
bij en zo nu en dan een stukje appel. Bij de winterdag, krijgen de grasparkieten er ook nog 
trosgierst bij en natuurlijk altijd grit en maagkiezel.  
Het schoonmaken doe ik om de week, alleen de vloer buiten de kooien doe ik wel drie keer 
daags en ook, als er een hoop ontlasting onder de stokken ligt, ruim ik dat op, want ik wil het 
wel netjes en schoon houden, ook in verband met ziektes en bacteriën. Het kweken begint 
dit jaar bij mij in januari en als ze dan 2 rondes doen stop ik ermee, dan zal het wel 
september of oktober wezen, maar dat komt omdat ik nog veel jonge vogels heb, die dit jaar 
wat later beginnen.  
De vogelmarkten bezoek ik niet zo vaak. In Zwolle ben ik al jaren niet geweest, de markt in 
Zuidlaren heb ik maar 1x bezocht. In Harkema kom ik nog het meest, daar kun je mij zo nu en 
dan wel eens vinden, dat vind ik ook wel gezellig, daar heb ik ook nog wel eens een 
ontmoeting en een goed gesprek met de Woudzangers leden. De tentoonstelling in Harkema 
vind ik heel goed, alleen jammer dat er maar zo weinig grasparkieten zitten, want dat is wel 
mijn passie.  
Ik hoop dat ik dit jaar weer mee kan doen, want als je daar scoort, krijg je nog meer 
bekendheid en kom je ook in contact met collega kwekers. Ik ben ook 1x in Surhuisterveen 
geweest, maar dat is weer veel kleiner dan in Harkema. Ook ben ik dit jaar naar Rosmalen 
geweest, waar de wereldshow was. Toen ben ik met Harke Pel mee geweest, die belde mij 
zaterdags op of ik zin had om zondags mee naar Rosmalen te gaan, anders moest hij alleen. 
Dat was in een woord fantastisch, daar kom je wat vogels aangaat wel aan je trekken, wat 
zaten daar mooie vogels en groot, ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt.  
 
De filmavonden vind ik erg goed. Als ik niet verhinderd ben mis ik die avonden niet, want ze 
zijn ook nog bijzonder leerzaam, alleen vind ik het jammer, dat er niet meer jongere leden 
op afkomen, want nu zie ik bijna alleen maar grijze en kale koppen. Ook op de 
ledenvergaderingen wou ik wel eens wat meer animo zien, want dat vind ik wel belangrijk 
voor een vereniging, als de leden op die avonden aanwezig zijn en hun mening eens laten 
horen. Het clubblad vind ik ook goed, met al het nieuws over de club, ook heb ik daar al een 



vaste rubriek in, want ik schrijf elke keer weer een verhaal, wat ik ook graag mag doen, hoop 
wel dat de leden dat waarderen en dat het allemaal wat gelezen word. Ik vind het wel 
jammer dat het voortaan digitaal verschijnt, maar in deze moderne tijd kan het niet anders 
en bovendien is het ook te duur. Doede heb je nog meerdere hobby’s, jawel fotografie is ook 
een hobby van mij, ik maak van de meubels en het interieur, van mijn broer zijn zaak, ook 
reclame foto’s, dat doe ik nu nog als hobbyist, maar ik zou er ook graag mijn beroep van 
willen maken, maar op dit moment, heb ik daar de financiële mogelijkheden niet voor. Het 
interieur in huis vind ik ook belangrijk, je ziet het hier bij mij thuis wel, ik hou van felle 
kleuren. Helaas ben ik gestopt als voorzitter van de auto club, daar was geen animo meer 
voor en de ideeën die ik had vielen niet bij iedereen in goede aarde, daarom ben ik daarmee 
gestopt. Dat is jammer Doede, want nu kun je ook niet meer naast de voorzitter van de 
Woudzangers zitten, met een reisje als voorzitter, want naar Keldonk toe waren jullie net 
een 1eiige tweeling tijdens de reis. Wel heb ik inmiddels de Noordelijke MVK 

grasparkietenclub opgericht. Via facebook en in de bouwvak vakantie, hebben wij de eerste 
meeting, hier bij mij in de tuin met een grote barbecue met alles erop en er aan, reken er 
maar dat word een groot succes, getuige de reacties welke er nu al zijn. Ik heb zelf ook een 
website die is te vinden op WWW.MVK-grassparakeets.webnode.nl ook dat is een groot 
succes. Nou Doede ik heb verder geen vragen meer en het is ook alweer laat geworden, 
nadat we nog wat hapjes en een stevige borrel te hebben genomen, hebben we nog wat 
naar hollandse muziek geluisterd op de achtergrond. Rond het middernachtelijke uur werd 
weer besloten om toch maar huiswaarts te gaan. Bij deze wil ik Doede nog wel even 
bedanken, voor de gezellige avond, die voor mij ook weer leerzaam was en in zeer vlot 
tempo voorbij vloog en volgens mij, was Doede ook wel moe van al dat praten en mij van 
alle gemakken te voorzien. Dus nogmaals bedankt en tot een volgende meeting, om maar 
een beetje Engels te eindigen.           Redactie AT Vissia.  
 
   
 

http://www.mvk-grassparakeets.webnode.nl/


Notulen ledenvergadering 21-01-2015 

Locatie:    Zaal “de Klok” 

Aanwezig:   20 leden 

Aanwezig bestuur:  iedereen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en begint met de mededelingen: 

 

Notulen en jaarverslag van de secretaris: 

 

Over de notulen van de vorige vergadering waren geen vragen en/of opmerkingen. 

De secretaris heeft het jaarverslag 2014 voorgelezen. 

 

Jaarverslag penningmeester/ kascommissie: 

 

De penningmeester heeft aan iedere aanwezige een financieel jaarverslag uitgedeeld. 

Dit is doorlopen en nader uitgelegd, hier zijn vanuit de aanwezige leden geen vragen over geweest. 

 

Verslag kascommissie: 

De kascommissie heeft de controle uitgevoerd, en dhr. W. v/d Veen geeft te kennen dat de 

penningmeester zijn boekhouding prima voorelkaar heeft. 

 

Benoeming nieuw kascommissielid; 

Dhr. J. v. Hijum is aftredend, hiervoor heeft Dhr. C. Hoeksma zich beschikbaar gesteld om zijn functie 

voor 2 jaar in te nemen. 

 

Bestuursverkiezing: 

 

Dhr. K. Wiersma was aftredend en herkiesbaar, er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De 

aanwezige leden hebben ermee ingestemd voor een verlenging van zijn functie van 3 jaar. 

 

Dhr. A.T. Vissia  was aftredend en herkiesbaar, er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De 

aanwezige leden hebben ermee ingestemd voor een verlenging van zijn functie van 3 jaar. 

 

Dhr. J.A Dijkstra was aftredend en niet herkiesbaar, voor deze functie heeft dhr. J. Andringa zich 

beschikbaar gesteld, er waren geen tegen kandidaten. 

De voorzitter heeft dhr J. Andringa aangesteld tot nieuwe secretaris voor de 3 jaar. 

 

Rondvraag: 

 

Dhr. H. Pel: Tijdens de TT misten de wegwijzers die normaal langs de kant van de weg 

  worden geplaatst, waarom was dit? 

 

Reactie: Dit is simpelweg vergeten door het bestuur en zal volgend jaar een punt van 

  aandacht zijn. 

Dhr. W. Wassenaar: In de Courant stonden niet alle namen van de kampioenen vermeldt in 

   het artikel, waarom niet? 

 

Reactie:  Er is een fout opgetreden doordat de ene drukkerij het stukje  

   onvolledig heeft gekopieerd van de andere drukkerij. 

   Hier zal het bestuur volgende keer een beter vinger aan de pols 

   moeten houden. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een 

           veilige thuiskomst. 



 

 

 



 

Jaarverslag 2014  

Het jaar 2014 ligt weer achter ons allen, een jaar waar wij als vereniging tevreden op terug 

kunnen kijken.  

Februari was de maand van onze eerste contactavond. Op deze avond heeft dhr. Van 

Wijngaarden een diavoorstelling getoond over het regenwoud van Colombia. 

Maart werd de tweede contactavond gehouden, ditmaal was dhr. Van der Wal uitgenodigd 

om ons te informeren over de veranderingen binnen de wet Dieren & Welzijn. 

In mei werd er een uitje georganiseerd naar de fa. Heesakkers, wat een geslaagde dag was. 

 Na de mooie zomermaanden stond onze jaarlijkse tentoonstelling weer te wachten. 

vergelijkend met de tentoonstelling van het jaar 2013 werden er 30 vogels meer ingestuurd 

wat het totaal van ingeschreven vogels op 557 bracht. Vogels van goede kwaliteit volgens de 

keurmeesters, dit was dan ook terug te vinden in de gegeven punten door hen allen. 

Op de vrijdagmiddag werd dit jaar voor de tweede keer een knutselmiddag gehouden, welke 

een succes was voor de jeugd. 

De zaterdagavond stond zoals gebruikelijk in het teken van de feestavond. 

Zo’n 60 personen namen deel aan het warm en koud buffet. 

Daarna werd er een bingo gehouden met zeer mooie vleesprijzen. 

Kortom samengevat was het de perfecte afsluiting van een geweldige tentoonstelling. 

2014 hebben de volgende gebeurtenissen plaats gevonden: 

Afgelopen jaar bereikte ons het bericht dat Dhr. D. van der Boon is overleden. 

Ook bereikte ons het bericht dat Dhr. A. van Viegen is overleden. 

Tevens kwam er ook een bericht dat Dhr. J. Palstra  was overleden 

 

Er zijn bloemen of een presentje gebracht bij:  

Fam. Oppedijk    50 jaar getrouwd 

Fam. Dijkstra  geboorte van een zoon 

Fam. Andringa geboorte van een zoon 

 

Er zijn fruitmanden gebracht bij de leden die afgelopen jaar 

gezondheidsklachten hebben gehad namelijk: 

Dhr. J. Veenstra 

Dhr. H. Miedema 

Fam. A. Bakker 

 

Het bestuur bleef dit jaar ongewijzigd, het bestuur kwam 3 x bijeen om te vergaderen. 

Het clubblad viel 4 maal bij de leden door de brievenbus, de vogelmarkt werd 10 keer 

gehouden. 

Al met al was 2014 een mooi verenigingsjaar! 

 



Belangrijke mededeling betreffende het clubblad !! 

 

Hierbij deelt het bestuur u mede dat het gedrukte clubblad gaat verdwijnen voor bezitters van 

een computer en toegang tot internet hebben. Na een proef op de website van het digitale 

clubblad van januari hebben wij besloten om hiermee door te gaan. Van diverse leden hebben 

wij positieve reacties ontvangen. Het is de bedoeling om met de uitgave van juli hiermee te 

beginnen. 

Leden waarvan het email adres bij de vereniging bekend is krijgen automatisch bericht van de 

nieuwe uitgave van het clubblad. Leden waarvan het email adres niet bekend is kunnen zelf 

het clubblad op de website opzoeken en lezen. Het website adres is: www.dewoudzangers.nl  

Zoals afgesproken in de ledenvergadering krijgen de leden die (nog) niet over een computer 

beschikken het gedrukte clubblad wel in de brievenbus. Omdat niet bekend is welke leden 

geen computer hebben, worden deze vriendelijk verzocht om uw naam op te geven aan Benny 

van den Akker, tel. 0512-362688, zodat u het clubblad toch blijft ontvangen. 

Zoals bekend verschijnt het clubblad om de 3 maanden en wel in maart, juni, september en 

december. Het is nog al een ingrijpende maatregel, jarenlang kreeg u het clubblad in de 

brievenbus. 

Deze maatregel is mede genomen om de kosten voor de vereniging te beperken. Jaarlijks 

waren we wel gemiddeld € 1200, - kwijt aan drukkosten en portokosten. Ook het rondbrengen 

door de bezorgers kost nu minder tijd.  

Het bestuur. 

 

Het beste is een goede buur en een aantal goede vrienden dichtbij 

Herintroductie persoon 

Mijn naam is Henk Miedema inmiddels 46 jaar oud en houd al jaren vogels als hobby. 

Voorheen waren dat grote Australische parkieten in vluchten van 4 mtr lengte, 10 jaar geleden 

was mijn vogel hok verrot en voldeed  niet meer. Ik heb dit hok afgebroken en  de vogelhobby 

is op een laag pitje komen te staan de leden van volièrevereniging de Woudzangers e.o. 

zouden mij nog kunnen kennen omdat ik jaren de redactie van de  clubkrant heb mogen doen, 

dit is later door Arend Vissia overgenomen, die ik bij deze wil complimenteren met hoe hij 

dat doet.  Want ik weet uit ervaring hoeveel werk dit is, helaas heb  in januari 2014 een 

herseninfarct gehad waardoor mijn mogelijkheden en energie beperkt zijn. Door mijn 

herseninfarct heb ik tijdens mijn revalidatie besloten om mijn vogelhobby weer op te pakken  

en nu is het zover dat ik dit wil en kan opschrijven voor de clubkrant. Ik weet uit ervaring dat 

het belangrijk is om ervaring te delen en moeilijk om copy van leden te krijgen.  Copy van 

leden verhoogt de leesbaarheid van de clubkrant en maakt het een stuk interessanter, vandaar 

hier mijn verhaal over hoe ik weer gestart ben met de vogelhobby. Veel leesplezier. 



Introductie volière 

Na mijn herseninfarct, januarin2014 kwam mijn vriend Roelof Spinder(de rijdende 

woninginrichter uit Drogeham) regelmatig even op bezoek en telkens vertelde hij 

enthousiast over zijn vogels (kanaries, putter en goudvink). Tijdens een gesprek gaf ik 

aan dat als ik na revalidatie weer thuis zou kom ik ook weer mijn vogelhobby op wilde 

pakken en zo kwam het dat we eind mei 2014 met zijn tweeën in mijn busje zaten om 

19 tweede hands aluminium panelen uit Drenthe op te halen. Aangekocht via 

marktplaats voor een aantrekkelijke prijs. Thuis gekomen alle 19 panelen 

schoongemaakt gedesinfecteerd, uitgezocht en geïnventariseerd, er waren panelen met 

verschillende afmetingen, met en zonder deurtjes en sommige bedekt met kunststof. 

Nadat alles  was geïnventariseerd en schoon gemaakt kon alles opgezet worden en 

eerst vastgezet met tie rips zodat er globaal kon worden gekeken naar afmetingen en 

indeling. Uiteindelijk werd dit een buiten volière van350 cm breed en 150cm diepte en 

200 cm hoogte, tevens kon er ook nog een mooi binnen hok worden opgesteld met tie 

rips, afmetingen hiervan 300 cm en 100 cm diepte en 200 cm hoogte het binnen hok 

werd opgedeeld in een gedeelte van 200 cm breed en een deel van100 cm alles met een 

hoogte van200 cm. 



Toen de panelen allemaal met tie rips stonden werd de buiten volière met 

geïmpregneerd hout in elkaar getimmerd door een andere goede vriend van mij, Klaas 

van Dijk, (van  bouwbedrijf van Dijk, vriend van mij)  het dak werd aan de achterkant  

met 25 cm verhoogt zodat het water goed af zou lopen en voor het zicht. 

Het binnenhok werd door Roelof Spinder in elkaar gezet met schroeven en de 

achterwand  bedekt met multiplexplaten voorzien van een witte laklaag deze werden 

op maat gemaakt en afgewerkt met witte plinten. Het binnenhok  werd verder 

afgewerkt door mijn buurman Jan Vonk, dit bestond uit het aanbrengen van 2 

draaiplateaus, alle sluitingen passend maken en een morsrand van circa 20 cm hoogte 

onderom aangebracht.  Zo stond na een maand de binnen en buiten volière. Mijn zoon 

Jitse bevestigde de dakpanelen en de doorzichtige golfplaten. 

Uiteindelijk werden er 2 invlieggaten gemaakt met schuif zodat de vogels afzonderlijk 

in het binnen hok gevoerd konden worden. 

Het laatste aftimmer werk in de buiten volière werd nog door buurman Jan                         

Vonk gedaan. Juni 2014 was het geheel klaar om in te richten en op zoek te gaan naar 

vogels. 

  

 

Volière bewoners 

De bouw van de volière was er op gericht om een gemengde volière te maken met 

kanaries als hoofd bewoners, aangevuld met bijpassende soorten en op verzoek van 

mijn vrouw Jellie nog wat kwartels. In juni vaak op internet gekeken naar marktplaats 

en vogelmarktplaats, maar in de vakantieperiode is het lastig aankopen te doen. Maar 

na terugkomst van de vakantie van mijn vriend Wietse Reitsma  bood hij aan dat ik 

diverse jonge kanaries van hem kon krijgen. Hij had goed gekweekt in zijn volière en 

zo kreeg ik de eerste 8 kanaries van hem, bij de plaatselijk fouragewinkel in Drogeham 

“de Leyen” werden 2 Mexicaanse roodmussen gekocht en zo was mijn vogelhobby 

weer begonnen. Tenslotte kreeg ik van mijn vriend Marten Hamstra nog twee Japanse 

Kwartels. De dagelijkse verzorging  vond ik gelijk weer leuk, er werd dagelijks 

gerantsoeneerd gevoerd. In augustus werd er via marktplaats nog twee roze bourkes 

aangeschaft uit Veenwouden. Daarna volgde de aankoop van nog eens 8 kanaries 

tegen een vriendenprijs bij Roelof Spinder er waren nu in totaal 16 kanaries. In de 

volière via de kweekadressen in het clubblad van de Woudzangers kwam ik bij Gaatze 

Bosma terecht en daar kocht ik nog twee roze bourkes zodat ik een onverwant koppel 

kon maken. Nu had ik 16 kanaries en 4 roze bourkes. Vanaf het terras kon ik het 

geheel prachtig volgen,  terwijl ik mij op internet nog wat oriënteerde op japanse 



kwartels.  Moest ik hier nog wel een haan bij vinden.  Maar waar? September naar de 

vogelmarkt in Harkema om te netwerken en  misschien was er een Japanse kwartel 

haan of was er iemand die deze grondvogels wist te zitten. Vol spanning deed ik rond 

9.00 uur de deur open van de Klok maar” de vogels waren letterlijk gevlogen” de 

markt was al voorbij. Gelukkig kon ik nog een kopje koffie krijgen en nog even leuk 

zitten te praten en kennis maken met Doede Westra bekend als parrakeetbreeder en 

nog wat lootjes gekocht. Men kon mij vertellen dat je echt 8.00 uur aanwezig moet 

zijn voor de vogelmarkt. Dat doen we dan de volgende keer  dan maar. De Japanse 

kwartel haan heb ik uiteindelijk “Yn de loads” in Veenwouden gekocht met een 

koppel diamantduifjes de volière is nu leuk bevolkt. 

Dank: 

Ik wil via deze weg nogmaals genoemde buren en vrienden bedanken voor hun hulp en 

medewerking en het plezier wat ik afgelopen maanden weer aan de vogelhobby heb 

beleefd.  Ik hoop dat er volgende keer een ander lid wat wil schrijven zelf heb ik ook 

nog een leuk idee opgedaan tijdens een bakje koffie met Doede Westra. 

Zo ziet u maar weer het beste is een goede buur en goede vrienden dichtbij. Beter nog 

dan een goede buur en een verre vriend.  Hopelijk tot een volgende keer. 

 



Fokverslag van de rode kroonvink. 

                                                                                                                                                                                                                           

De rode kroonvink is een 13-14 cm groot vogeltje afkomstig uit Zuid Amerika, van Guyana en Noord 

Brazilië door Uruguay tot in Oost Argentinië. Ze behoren tot de familie van de Gorzen, die in Amerika 

veelvuldig vertegenwoordigd is. Er zijn drie soorten kroonvinken, de rode, de grijze en de 

purperkroonvink. De rode kroonvink wordt regelmatig aangeboden, de purperkroonvink zeer zelden 

en de grijze ben ik nog maar een enkele keer een eenling op  “Vogelmarkt.net” tegen gekomen. In 

Amerika en Europa komen prachtvinken niet voor. In tegenstelling tot de prachtvinken, die over het 

algemeen zeer verdraagzaam zijn, hebben de meeste Amerikaanse zangvogels een nogal  pittig 

karakter om het maar eens voorzichtig uit te drukken. Het is niet raadzaam om meer dan één koppel 

te houden, zelfs als ze elkaar niet kunnen zien. De zang van het mannetje in de buurt van een ander 

mannetje verraadt dat er een ander in zijn territorium zit en daar zal hij zich zo druk om maken dat 

dat een geslaagde kweek behoorlijk belemmert. Zoals de naam al zegt is de kleur van de rode 

kroonvink overwegend rood. Het popje is bruinachtig met een rode waas, het mannetje is veel feller 

gekleurd en heeft een rode kuif met twee zwarte randen, die in rust er uit ziet als een felrood 

streepje, maar die hij als hij opgewonden is opzet en breed uitwaaiert. In tegenstelling tot  de ook 

rode kapoetsensijs, die ook uit zuid Amerika komt, hoef je geen rood voer te geven om de rode kleur 

te behouden. Ze blijven rood, al schijnt de hoeveelheid levend voer die ze krijgen wel van enige 

invloed te zijn. De man zou een fraaie zang hebben, maar daar heb ik tot voor kort niets van gehoord. 

Het enige geluid dat hij voortbrengt klinkt als een klierige peuter die voortdurend in een piepbeestje 

zit te knijpen. Hij doet dit alleen als de pop zit te broeden. Een tijdje geleden heb ik hem één keer 

horen zingen. Het klonk inderdaad mooi, maar ik heb op deze ene keer wel bijna twee jaar moeten 

wachten. Hoewel deze vogels uit de tropen komen, zijn ze winterhard als ze maar een vorstvrij 

nachthok hebben. Zoals alle gorzen zoeken ze hun eten graag op de grond. Het zijn zaadeters, maar 

insecten eten ze ook graag. Tijdens het broedseizoen worden uitsluitend insecten gegeten. Van dit 

gegeven gebruik makend kun je ze samen houden met vogels die niet graag op de grond komen. Je 

kunt het voer dan onder een struik aanbieden en zo voorkomen dat de anderen er ook volop van 

mee eten. In het najaar van 2012 stond er een koppel rode kroonvinken te koop in de kop van 

Overijssel. Toen wij begonnen met de vogelliefhebberij, in 2007, bezochten we de pas geopende 

winkel van Sipke in de Leeuwerikstraat. Daar zat een prachtig koppeltje vogels, en het bleken rode 

kroonvinken van Sipke zelf te zijn. Wij (Syb was toen 4 jaar) waren onmiddellijk verzot op deze 

vogels, maar hebben ze toch niet gekocht omdat we nog onvoldoende ervaring hadden met deze 

toch wat moeilijker te houden vogels. Vijf jaar verder en een heleboel ervaring rijker, werd het nu tijd 

om deze vogels toch eens aan te schaffen. Syb had voldoende geld (en prijzen) verdiend met zijn 

geparelde Japanse meeuwen, dus het werd tijd voor iets anders. Het was een koppeltje van drie jaar 

oud, dat bij de verkoper in een gezelschapsvolière was gehuisvest met prachtvinken, zoals Binsen en 

Oranjekaakjes. Dat ging niet goed, je moet rode kroonvinken nooit samen houden met vogels die ook 

rood of oranje in hun verenkleed hebben. Ze hadden de oranjekaakjes dwars in de snavel, en 

kwamen zelf niet verder dan het maken van een nest. Eieren had de man  nog nooit gezien. In 2013 

hebben ze vier keer een nestje gemaakt, elke keer met drie eitjes, en toch hebben we maar één jong 

op stok gekregen. Zodra ze uitvlogen gingen ze op de grond zitten, begonnen te happen, kregen 

ontstoken oogjes, evenwicht stoornis en binnen een week was het gebeurd. We hadden de ouders 

vooraf gaande aan het broedseizoen wel gekuurd met Baycox, maar ik denk dat we onvoldoende 

aandacht hebben besteed aan het bepoederen van het levend voer. In 2014 ging het beter. Op 6 mei 



zag ik in een mooi komvormig nestje dat in een afgedankte kerstboom was gemaakt drie witte eitjes. 

Het nest zat zo’n 50 cm boven de grond. Ik liep er verscheidene keren per dag langs op ongeveer 20 

cm maar de pop bleef altijd rustig zitten. De pop broedt alleen, zoals dat meestal het geval is bij 

vogels waarbij de man veel opvallender gekleurd is dan de pop. Op 12 mei ontsnapte een gestreept 

eekhoorntje uit de naastgelegen vlucht en deze ging rond rennen door de vlucht met de 

kroonvinken. Gevolg: het nest hing scheef en er was één eitje verdwenen. Ik heb het nest weer zo 

goed mogelijk recht geplaatst en met een stuk binddraad verstevigd. Op 17 mei waren er twee 

jongen. Zoals ik eerder al vermeldde kregen ze het voer in bakjes die ik onder de kerstboom zette. Ze 

hadden als gezelschap wat loodbekjes en Affini Appelvinken. Het voer bestond uit diepvries pinkies, 

witte meelwormen, wasmotlarven en krekels, de eerste week maat 4 en 5, daarna maat 6. De witte 

meelwormen en wasmotten werden bestrooid met insecten strooipoeder van Aves, met daaraan een 

kleine toevoeging. De leverancier daarvan heeft liever dat ik dat product niet vermeld in het 

kweekverslag, maar belangstellenden kunnen contact met mij opnemen. Man en pop voeren beide. 

Op 23 mei heb ik de jongen geringd met 2,9 mm ringen. Op 26 mei, dus op de tiende dag vlogen de 

jongen al uit. Echt vliegen kunnen ze dan nog niet, maar alle Amerikaanse zangvogels vliegen na zo’n 

10 à 12 dagen al uit. Ze gaan dan stilletjes onder in een struik zitten en de ouders vinden ze wel om 

ze te voeren. Op de één of andere manier is dit veiliger dan een langer verblijf in het nest. De jongen 

gaan ook niet bij elkaar zitten als ze uitgevlogen zijn, ik denk dat het zo vroeg uitvliegen en niet bij 

elkaar gaan zitten een soort van risico spreiding is. Als een roofdier het nest vindt met alle jongen er 

in zijn ze allemaal verloren. De jongen gingen in dit geval op de grond zitten, en gezien mijn 

ervaringen van het vorig jaar was dit geen goed teken. Ze moeten eigenlijk direct op stok zitten. Tot 

overmaat van ramp begon het ook nog eens hevig te regenen. Mijn volière is wel helemaal overdekt, 

maar door de stevige wind kwam er toch veel regen in de volière. De volgende dag zat één jong op 

stok en de andere zat op de grond te happen en die ging de zelfde dag nog dood.  De oude 

kerstboom liet nu al zijn naalden vallen en werd vervangen door een kunst kerstboom. Ook het 

vorige jaar maakten ze het liefst hun nestje in een kunstkerstboom. Hoewel het nest nog 



brandschoon is na het uitvliegen van de jongen maken ze in tegenstelling tot andere vogels voor elke 

volgende ronde een nieuw nest. Op 5 juni werd het eerste ei gelegd en op 7 juni het derde en laatste. 

Op 16 juni werd het eerste jong geboren en de dag daarop de volgende twee. Hoewel de man niet 

broedt, kon ik nu wel zien dat hij op het nest gaat om de jongen warm te houden als de pop voer 

gaat halen. De jongen werden op 22 juni geringd. Eén jong was duidelijk kleiner, een teken dat de 

pop eerder was beginnen te broeden dan bij het derde ei. Dat bleek ook bij het uitvliegen van de 

jongen: dat deden ze achter elkaar op 26, 27 en 28 juni. Nu gingen de jongen niet op de grond zitten, 

maar gelijk in de struiken. Op de dag dat het laatste jong uitvloog was de pop al weer bezig met een 

nieuw nest, waarin ze op 5 juli het eerste en op 7 juli het derde ei legde. Op 11 juli zag ik de man 

achter een jong aan jagen. Dat jong begon al de bekende piepbeestjes geluidjes te maken en was dus 

zeker een man. Omdat hij nog maar twee weken geleden was uitgevlogen heb ik hem eerst in een TT 

kooi gezet, om te zien of hij nog bijgevoerd werd, en na een paar dagen met een zusje als gezelschap 

in de naastgelegen volière gedaan. De derde ronde leverde 2 jongen op die op 27 juli uitvlogen. De 

vierde ronde verliep ronduit slecht. Weer drie eieren waarvan er één onbevrucht was. Op 10 

september kwamen de jongen uit, ik kon ze op 17 september, een dag later dan anders nog ringen. 

Op 19 september zie ik dat er één duidelijk achterblijft in  groei, hij zit te happen in het nest. Als ik 

slim was geweest had ik hem er meteen uit gehaald en uit zijn lijden geholpen, maar de zachte 

heelmeester had de overhand. Op 21 september zag ik dat het jong dood was, de andere zat er 

boven op. Toen ik het dode jong wilde verwijderen vloog de andere uit en kwam hardhandig 

ondersteboven op de grond terecht. Ik heb hem terug gezet in het nest, maar een uurtje later was hij 

dood. Waarschijnlijk was het toch niets geworden, het was immers al de twaalfde dag na het 

uitkomen. De jongen van de eerste ronde vlogen op de tiende dag al uit en dit jong was nog lang niet 

zo ver. Al met al hebben we 6 jongen op stok gekregen, die Syb bij Arjan Plaggenmarsch heeft 

ingeruild voor een koppeltje door hem fel begeerde Sialia Mexicana’s, Hij kon van de opbrengst ook 

nog een bijdrage voor de kosten van het levend voer betalen. We hebben het afgelopen jaar kunnen 

vaststellen dat Forbes Papegaaiamadines uitstekend samen met Insecten en vruchten etende vogels  

gehouden kunnen worden. Syb heeft zijn kroonvinken dan ook met mij geruild tegen drie 

onverwante koppeltjes Forbessen, die we in een kolonietje gaan houden. Met een beetje geluk kan 

Syb dan ook weer eens wat vogels inzenden op de diverse tentoonstellingen.  

Syb (eigenaar) en Joop (verzorger) Lettinga 
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Mop: Rotste dag. 
Er hangen twee vleermuizen ondersteboven naast elkaar. Zegt de ene vleermuis tegen de 

andere:  “Wat was jouw rotste dag dit jaar?”                                                                                                                                                                                                                  

Zegt de ander:                                                                                                                                                                                                                                                                           

“Dat weet ik nog maar al te goed, de dag dat ik diarree had!” 

Mop: Overal pijn. 

Er komt een man bij de dokter. Hij zegt: Als ik hier druk doet het pijn, als ik daar druk doet 

het pijn, overal waar ik druk doet het pijn!                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dokter: Ik zie het al meneer, uw vinger is gebroken!! 

 

Vogelweetjes over nestkastjes 

Voor welke vogels kan ik een nestkast ophangen? 

Vogels welke gebruik maken van nestkasten zijn holenbroeders.                                                                                                                                                   

Veel vogelsoorten zoals spechten, mezen, boomkruipers en boomklevers maken hun nest in 

boomholtes. Deze zogeheten holenbroeders kunnen gebruik maken van nestkasten. Tot de 

holenbroeders behoren ook soorten die van nature gebruik maken van gaten en spleten in 

rotsen, zoals huismussen, gierzwaluwen en bijvoorbeeld torenvalken. 

Soorten die niet in een holte broeden maken meestal ook geen gebruik van nestkasten, wel 

zijn er soorten die soms gebruik maken van een halfopen nestkast. Voorbeelden hiervan zijn 

de roodborst, winterkoning, zwarte roodstaart en kwikstaart. 

Kan ik meerdere nestkasten bij elkaar in de buurt ophangen? 

De meeste vogels hebben in de broedtijd een territorium. Wanneer nestkasten te dicht op 

elkaar hangen, worden ze meestal niet allemaal in gebruik genomen. Hang nestkasten voor 

verschillende soorten daarom minimaal drie meter uit elkaar. Nestkasten voor dezelfde 

soort moeten minimaal tien meter uit elkaar hangen. 

Sommige soorten echter zijn koloniebroeders zoals de huismus, gierzwaluw en spreeuw. Zij 

hebben juist graag nestplaatsen naast elkaar. Voor deze soorten kunt u dus wel de 

nestkasten bij elkaar ophangen. 

Wanneer de nestkasten schoonmaken? 

Het is goed om de nestkasten af en toe schoon te maken. Vaak zit er ongedierte in het nest 

en soms blijft er een rot ei of dood jong achter. Dit verkleint de kans op een succesvol 

broedsel het volgend voorjaar . Nestkasten kunt u het beste schoonmaken in het najaar, na 

het broedseizoen, zo bied u de vogels ook in de winter een schone rust- of slaapplaats. 

 



Mijn kweek met de Roodkuif kardinaal ( paroaria coronata ) 

Verspreiding: Oost Bolivia, Uruguay, Brazilië en Noord – Argentinië.   

De roodkuifkardinaal werd ontdekt in 1776 zeven jaar later ingevoerd en voor het eerst 

gekweekt in 1837 in Florence. 

Ze leven in bomen en struiken langs de oevers van de rivieren. Ook komen ze wel in de 

dorpen en dan blijken ze niet eens zo schuw te zijn. In de natuur bestaat hun voedsel uit zaden 

bessen en insecten. Boven in de struiken bouwen ze van takjes, halmen en vezels een mooi 

komvormig nest dat van binnen met zacht plantaardig materiaal word bekleed. 

Ze leggen meestal 3-4 eitjes die lichtgroen met bruine vlekjes gekleurd zijn. De eieren worden 

13-14 bebroed en de jongen vliegen twee weken later al uit. Dan hebben ze nog maar een 

klein staartje van 3 cm en de kop en kuif is dan nog bruinrood van kleur. 

De geslachten kan men niet onderscheiden door de zang, want sommige poppen zingen ook 

wel. Het zijn sterke vogels die zelfs ’s winters gewoon in de buitenvolière gehouden kunnen 

worden. Tijdens het broedseizoen kunnen ze niet samen met kleinere vogels gehouden 

worden, want ze zijn dan erg territoriaal en jagen zelfs wat grotere vogels bij hun nest 

vandaan. 

 

Kweekverslag 

Via marktplaats kon ik een losse man en een losse pop kopen, van twee verschillende 

liefhebbers die ze meenamen naar de vogelmarkt in Zwolle om ze daar over te nemen.  Ze 

zagen er goed uit op het eerste gezicht en de koop werd gesloten. De vogelliefhebber van het 

mannetje zei dat ik de  TT kooi waar hij in zat er wel gratis bij mocht hebben, dan hoefden we 

ze over te vangen. Achteraf niet zo slim, want hij bleek bij thuiskomst nogal mager te zijn en 

is de dag daarna doodgegaan. Na veel speurwerk kon ik vlakbij Rotterdam een nieuwe man 

kopen. Hij was niet gesekst maar de eigenaar wist zeker dat het een man was, want hij zong 

de hele dag en had een mooie felrode kop. Wel een gokje natuurlijk maar ik vertrouwde de 

man en mijn gevoel zei ook dat het een man was. Bij thuiskomst in de volière bij de pop 

gedaan en na vijf minuten zong hij als een lijster. Het klikte goed zo te zien en nu maar 

afwachten wat ze verder zouden doen. 

 

Ik had onder een afdak een vierkant houten bakje gemaakt van 15 x 15 cm en een opstaande 

rand van 5 cm met een soort van dakje 20 cm boven het nestbakje. In het bakje had ik een 

kant en klaar sisalnestje gedaan en gaf ze ook sisaltouw, mos, paardenhaar en donsveertjes. 

Na een paar dagen zag ik dat de pop even bij het bakje zat en soms even op de rand ging 

zitten. Ik heb ze nooit zien slepen met nestmateriaal, maar na twee weken zag ik dat de pop 

van het nest ging, zodra ik de volière naderde. Ben toen in de volière gegaan en zag dat er met 

sisaltouw en paardenhaar een mooi nestkommetje was gemaakt. Het mannetje zong van 

morgens vroeg tot avonds laat het hele kweekseizoen door, zelfs als ze eieren en jongen 

hadden. Telkens als ik te dicht bij de voli1ere kwam vloog de pop bij het nestkastje vandaan. 

Na enkele dagen kon ik me niet meer bedwingen en ging het nest inspecteren en zag tot mijn 

grote vreugde drie eitjes liggen die bebroed waren. Normaal krijgen ze bij mij gewoon groot 

parkieten zaad met wat wildzangzaad en twee keer in de week eivoer, maar als ze eieren 

hebben begin ik ook alvast wat meelwormen erbij te voeren en buffalo’s . Ik wist niet 

wanneer ze waren begonnen met broeden en dus ook niet wanneer er jongen konden zijn. 

Maar op een middag zag ik opeens dat de pop op de rand van het nest de jongen voerde. Ik 

geef in het begin buffalo’s en meelwormen, later krijgen ze ook was motten. Krekels heb ik 

ook geprobeerd maar daar kwamen ze niet aan, misschien omdat het diepvries krekels waren.  

 



Was motten waren ze gek op, maar ik hoorde van een kweker dat ze daar niet teveel van 

moeten eten, daarom geef ik ze nu wat meer meelwormen die ik bestrooi met Aves 

meelwormen poeder en daar krijg ik de jongen goed groot mee. Na vijf dagen ring ik ze met 

een 3,5 of 4 mm ring, dat gaat meestal goed maar ik heb eens gehad, dat ze na het ringen de 

jongen uit het nest gooiden. Dat kan je soms voorkomen door de ringen een schutkleur te 

geven d.m.v. Hansaplast er overheen te plakken of zwart te maken. Twee weken later vlogen 

ze uit, met een heel klein staartje en met een bruinrode kop en een klein kuifje. In het begin 

kunnen ze nog niet goed vliegen maar drie weken na het uitvliegen zijn ze net zo snel als de 

ouder vogels. Een paar weken na het uitvliegen van de jongen hadden ze alweer eieren, dit 

keer vier, daarvan zijn twee uitgevlogen, terwijl de andere drie jongen ook nog in de volière 

vlogen, wat helemaal geen problemen gaf, ondanks dat mijn volière maar 2 x 2 meter is, met 

een binnen hok van 2 mtr x 1mtr 50. Totaal heb ik er dat jaar acht jongen gekweekt. 

Al met al is roodkuifkardinaal een prachtige gekleurde beweeglijke vogel, die ook nog mooi 

kan zingen, goed winterhard is en niet echt moeilijk in de verzorging is, alleen met het voeren 

van levend voer tijdens het grootbrengen van de jongen er op letten niet teveel was motten 

geven. Ook krijgen ze bij mij fruit, eivoer, grit en elke dag schoon badwater want ze baden 

elke dag.      

PS. Geen foto dit keer want een Woudzanger lid vond dat ik plagiaat pleegde met zijn foto.     

         Gr. de Vogelaar. 

 

 
Agenda 2015 
 

TT vergadering: 07-10-2015 aanvang 20.00 uur Zaal de Klok Harkema 

Inleveren TT 

formulieren:  14-10-2015 aanvang 19.00 uur Zaal de Klok Harkema 

Tentoonstelling: 09-11-2015 t /m 14-11-2015  Zaal de Klok Harkema 

Feestavond:  14-11-2015 aanvang 19.00  Zaal de Klok Harkema 
 

Vogelmarkten 2015 

Op 25 april  word de volgende vogelmarkt van het jaar 2015 weer gehouden, in de zaal van 

“de Klok” waar een ieder hartelijk welkom is, om een vogel aan te schaffen, of de overtollige 

vogels te verkopen. Ook ben je welkom voor een praatje, of je vogelvrienden te ontmoeten, 

onder het genot van een kop koffie, of iets sterkers, om de clubkas te spekken is de 

lotenverkoper aanwezig. Dus redenen genoeg, om op de laatste zaterdagmorgen van de maand 

langs te komen bij de Klok en misschien kunt u wat langer blijven, om zo de markt ook wat 

langer open te houden, misschien heeft u ook een idee hoe wij dat moeten aanpakken, dus 

graag tot ziens namens de marktmeester. AT Vissia 

Clubblad 

Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie 

weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u 

delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en 

verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 juni, dan verschijnt het volgende clubblad met uw  

nieuws op 27 juni 2015. De redactie 

  



 

 



Bourke parkiet en broedblokken. 

Dan is het 30 december 9 uur in de ochtend dat de telefoon gaat. Op het scherm zie ik A 

Vissia, nou wat moet die. Na het opnemen word het al snel duidelijk wat de reden is voor het 

telefoontje. Hij komt namelijk met de vraag of ik de eerste wil zijn om een stukje te schrijven 

voor het clubblad in het kader om dan weer iemand anders te nomineren. Op dat moment 

denk je even, waarom ik nu? Maar even later komen al wat ideeën in mij op. Dus bij deze een 

stukje over een koppel bourke parkieten en het broedblok avontuur. 

 

Het zal begin maart, afgelopen broedjaar, zijn geweest dat ik begonnen ben hier en daar een 

blok op te hangen. Er waren al wat koppels elkaar mooi aan het voeren en deze kregen een 

blok. Nu is het de bedoeling dat de vogels het blok gaan bekijken en er dan ingaan om daar, 

als het zover is, de eitjes erin gaan leggen. 

Maar dit koppel bekeek het blok alleen van de buiten kant en gingen ook eitjes leggen. Omdat 

dit een mooi koppel is wilde ik er graag jonge vogels van op stok krijgen. Zo vond ik dus een 

eitje op de grond in de broedkooi en baalde daar erg van. Heb dit 

eitje bij een ander koppel onder gelegd maar het eitje was niet 

bevrucht. 

Voor de zekerheid maar een groter blok opgehangen en een blok 

op de grond zonder voorkant (ik broed met 6-kante blokken met 

afneembaar voorkant). 

De volgende dag lag er een eitje boven op het broedblok. Toen ik 

deze er af wilde pakken rolde het op de vloer van de broedkooi en 

was dus stuk. Dat was weer balen.  

Dan begin je te denken, de pop gaat niet in het blok en zit op de 

boven kant en legt daar het eitje.  
Opeens kom ik op het idee om een zelf gemaakt blok aan de 

boven open te maken. Boormachine en decoupeerzaag erbij en 

aan de slag en dan het blok ophangen. 

Volgende dag na thuis komst van het werk vlug het hok in om het 

resultaat te gaan bekijken. Tot mij grote verwondering zat de pop in het blok met een eitje. 

Na 2 ronden heb ik het blok weggehaald ze hadden hun best gedaan. Maar daar dacht dit 

koppel anders over. 

Er zat aan de buitenkant van de broedkooi ook nog een blok met een opening door de 

voorkant van de broedkooi. Dit blok had ik laten hangen want ja daar gaat die pop toch niet 

in. 

U raadt het al de pop had nu ineens geen last van dat ze door een kleine ronde opening moest. 

Na weer een paar jongen te hebben groot gebracht heb ik dit blok ook maar verwijderd om de 

vogels hun verdiende rust te geven. 

Maar de bedoeling van dit systeem is dat ik ook weer iemand nomineer om een stukje voor 

het mooie clubblad te schrijven. 

Bij deze zou ik Renze de Jager uit Westergeest willen nomineren om een stukje te schrijven 

voor de volgende keer. 

Bouwe Rekker 
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Kweeklijst 2015 

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 0594-249117 

Kweeknummer 0JZG 

Catharinas in diverse mutaties,  

Roodrug wildkleur, Pennant  Rossela,s. 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD  Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri, Nigrigenis, 

Xantops, Austr. Konings, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

D.Westra, Swanneblomstrjitte 23     

9288AB Kootstertille 0512844584(graag 

het liefst mailen ) 

Volvo-3@live.nl 

www.grassparakeet-breeder.webnode.nl  

Kweeknummer 1SNA 

Kleine  grasparkieten mvk o.a Texas 

clearbody, lacewing, fallow, witvleugel, 

grijsvleugel, regenboog split fallow 

Roseicollis in turquiose dv (violet) opaline, 

bont, albino, lutino opaline. Valkparkieten, 

 Pruimkopparkieten, Elegantparkieten. 

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 

Kanaries Geel intensief + schimmel, 

Raza Espagnôl. 

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, De Treaskes 3A 

9283VE Surhuizum 0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Wildkleur roodbuik Turquoisines, Pastel 

roodbuik Turquoisines, Wildkleur Splendid, 

Witborst blauwe Splendid 

GT Bosma, Verlaatsdam 20 

9231MG Surhuisterveen 06-25040148 

Kweeknummer PUS7 

Bourkes wildkleur,opaline,rubino en lutino 

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. 

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

mailto:Volvo-3@live.nl
http://www.grassparakeet-breeder.webnode.nl/


Hoe vreemd het soms kan lopen met onze hobby 

 

Allereerst wil ik Arend Vissia bedanken voor de uitnodiging om als eerste een 

stukje te mogen schrijven  in de  schrijversmarathon. Arend is op het voorstel 

ingegaan dat elke keer als ons clubblad uitkomt, twee van onze leden een 

stukje gaan schrijven over hun belevenissen met vogels. Het mag natuurlijk ook 

over iets anders gaan.  Degene die een stukje heeft geschreven wijst een ander 

lid aan om een stukje voor het volgende  clubblad te schrijven.  Beste mensen 

als wij hier allemaal aan meewerken, zal dat een stuk verlichting geven aan 

onze redacteur. 

Mijn naam is Tamme Alma en ben al een aantal jaren houder van  volière 

vogels. Door de jaren heen heb ik vele soorten gehouden. 

Ik ben begonnen met wat tropen en kanaries. Daarna agnaporniden. 

Daaropvolgend grote parkieten daarna weer roseicollis. Toen kreeg ik een 

brand ( winkel afgebrand ). Dus een tijd geen vogels.  Op de Warmoltsstraat 3 

hield ik ongeveer 20 koppels tropische duiven in een buiten volière.  Die heeft 

mijn toenmalige hond in  de vroege morgen allemaal dood gebeten. 

1.  Ik verhuisde naar de Pauloane en bouwde meteen een 
ruime volière. Daar kwam wildzang in.  Op een gegeven 
moment was ik daar helemaal zat van en heb alle vogels 
verkocht.  
 Het was in die tijd dat ik mijn huidige soort vogels tegen 

kwam.  De vruchten en insectenetende vogels. Ik denk dat 

ik nooit meer van vogelsoort verander en wilde dat mijn 

oog eerder op deze soort was gevallen. Ik heb nu een 

volière waar bloemen en planten in groeien zonder dat ze worden kaal 

gevreten. 

Ik ga jullie nu een verhaal vertellen wat we met deze vogels hebben beleeft.  

Als jullie nu even voor ogen willen houden dat ik al jaren en jaren vogels houd. 

We zijn met een klein groepje binnen de “Woudzangers” die dit soort vogels 

houden. Eén van ons ploegje kwam in het bezit van een Sumatraanse 

bosekster. Een eenling en er was in Nederland geen tweede te krijgen. Via een 

bevriende vogelvriend uit Engeland kon een koppel  worden gevormd.   
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Prachtig, heel vroeg in het voorjaar waren er al jongen. Het ging prima. Het 

oude koppel werd behouden en binnen het ploegje werd nog een koppel 

aangezet.  Er werd één koppel verkocht naar België. Daar ging de man dood 

maar omdat er nog een man over was kon de Belg geholpen worden. Prima 

jaar.   Daarna ging het niet zo goed meer.  Van het oude koppel één dood, het 

jonge koppel één jong.  Bij het koppel in België ook één ouder vogel dood en 

geen jongen.  

Met de Belg meegeteld waren er nog twee koppels. De Belg had de man dood 

dus daar moest een man heen en de twee vogels die wij hielden was dat ook  

weer een koppel. Maar toen gebeurde er toch iets vreemds iets wat 

voorgaande jaren niet voorviel. Zodra de vogels in broedstemming kwamen 

vochten ze op leven  en dood.  Bij elkaar weg, weer bij elkaar weer vechten, en 

zo ging dat drie jaren door, met een geluk dat de één de ander niet dood 

maakte.  Contact gezocht met de Belg. Wel eieren 

geen jongen. Besloten werd om de mannen te ruilen. 

De vogels werden gevangen, de sekspapieren erbij 

gezocht, want er moest niets fout gaan.  Na het 

bestuderen van de sekspapieren bleek dat we drie jaar 

eerder al een fout hadden gemaakt. 

In Harkema zaten twee mannen en de Belg had twee 

poppen. Vandaar dat de Harkemasters vochten en de 

Belg geen jonge vogels kreeg. We schamen ons diep, maar er is nu weer geruild 

!!!!   Wie weet kunnen we volgend jaar weer blij zijn met jonge Surinaamse 

boseksters. Die arme  bosekster man  is denk ik  ook wel blij. Je zult maar drie 

jaar met een kwaaie kerel opgesloten zitten.  Ik denk dat hij ons vaak heeft 

uitgescholden voor klootzakken en stommelingen.  Nou ja  eigenlijk heeft hij 

ook wel gelijk.  Zoveel ervaring  en dan zo’n stomme streek uit halen. 

Jullie mogen ons nu best even uitlachen.  Ik hoop en vertrouw er op dat het 

jullie nooit zal overkomen. 

Heel veel plezier met onze hobby. 

Hierbij vraag ik Willem Weening of hij in het volgende clubblad een stukje 

schrijft. 

http://www.toerakos.nl/toerakos/album/Blauwe soorten/Lady Ross/index.html


 

Verslag lezing 4 februari  2015 om 20:00 uur in café de klok te Harkema. 

Het fokken met volière- en kooivogels. 

Gepresenteerd door H. van der Wal van de Commissie Dierenwelzijn en 

Wetgeving NBvV. 

 

Ik mag wel zeggen dat deze avond een succes was, het was lang geleden dat er 

zoveel leden op een lezing af zijn gekomen. 

 

Mede dankzij het overkomen van de leden van de opgeheven vereniging van 

Buitenpost. 

Heel erg leuk dat jullie naar onze club zijn verhuist, maar jammer dat Buitenpost 

is opgeheven. 

Ik hoop dat jullie ook inbreng zullen hebben in onze club. 

 

De heer van der Wal begon om net over achten met zijn verhaal, hij suggereerde  

niets voorbereid te hebben en we wel zagen hoe de avond verliep.  

Moeite om een avondvullend programma te maken heeft H. van der Wal 

absoluut niet, als we er niet op zouden letten zou hij denk ik nu nog bezig zijn. 

Het komt er op neer dat hij besproken heeft over het wel en wee van het “in een 

beschermende omgeving fokken met vogels” zoals hij dit noemde. Duidelijk is 

dat ze in Den Haag druk bezig zijn met een lijst van vogels die wij mogen 

houden en er mee kweken. De bureaucratie zal alleen maar erger worden, meer 

regels en meer papier. De Commissie Dierenwelzijn is als belangen behartiger 

van volièrevogel houders samen met ambtenaren van de betreffende diensten uit 

Den Haag bezig de lijst compleet te krijgen en de regeltjes praktisch te krijgen. 

In elk geval is duidelijk dat het dierenwelzijn in de hobby voorop staat. Dus 

geen handopfok meer, gedegen huisvesting en een goede verzorging. Om hier in 

te voldoen zou in de toekomst van vogelhouders een bekwaamheidscertificaat 

kunnen worden gevraagd, dit zou  betekenen dat we regelmatig ons moeten laten 

scholen. 

Gelukkig is voor alle aanwezigen een deelnemers certificaat onderweg , zo 

hebben wij alvast een mooie voorsprong op velen. 

 

 



Pelle rubriek mopje. 

De papegaai  

Er was eens een piraat die met pensioen ging. zijn papegaai moest verkocht worden. Hij kon 

drie zinnen zeggen: Je speelt vals, mooie duik en bergen in zicht. De papegaai werd verkocht 

aan een oude dame. De dame ging met haar vriendin naar het zwembad. De papegaai ging 

ook mee. Eerst gingen ze een potje kaarten naast het zwembad. De papegaai zei tegen de 

vriendin: Je speelt vals! De vriendin schrok hiervan en viel in het water. De papegaai zei : 

Mooie duik! En alsof dat nog niet genoeg was viel ook de bikini van de vriendin in het water 

waarop de papegaai zei: Bergen in zicht!  
 

Pelle rubriek 

Huismus opnieuw op 1 bij Nationale Tuinvogeltelling. 
Bron: Vogelbescherming en Sovon. 

Zondag 18 januari 2015 

 

Door  zacht winterweer recordaantal 

tjiftjaffen gezien 

Dit weekend hebben al bijna 45.000 mensen in 

ruim 35.000 tuinen vogels geteld voor de Nationale 

Tuinvogeltelling. Het grootste citizen science 

evenement van Nederland wordt jaarlijks 

georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. In 

totaal waren er zondagmiddag 775.584 vogels geteld. Ook dit jaar staat de huismus op één, 

net als in voorgaande jaren. De spreeuw belandt nipt op de 10e plaats. Door het zachte 

winterweer van de afgelopen maanden zijn er een recordaantal tjiftjaffen gezien. 

Ook dit jaar is de huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De 

reden dat deze vogel op één staat is omdat een huismus in grote groepen leeft. In de telling is 

goed terug te zien dat het aantal huismussen in de grote steden is afgenomen. In Den Haag 

eindigt de huismus op de 12e plaats, in Rotterdam en Amsterdam op de 2e plaats. In de top 10 

eindigt de koolmees op de 2e plaats, gevolgd door de merel. De merel is de vogel die in de 

meeste tuinen is gezien, koolmees en roodborst eindigen op de 2e en 3e plek. 

Spreeuw nipt op tien 

De spreeuw eindigt dit jaar op het nippertje op de 10e plaats. De afgelopen jaren zien we het 

aantal getelde spreeuwen tijdens de Tuinvogeltelling afnemen. Dat beeld komt overeen met 

andere onderzoek: de afgelopen 30 jaar is het aantal spreeuwen met 60% afgenomen. Door 

het zachte winterweer van de afgelopen maanden zijn er dit jaar tijdens de Tuinvogeltelling is 

er een recordaantal tjiftjaffen gezien. De tjiftjaf zakt bij kouder weer af naar het Zuiden van 
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Europa, maar uit de telling blijkt dat een groot deel dit jaar de winter in de Nederlandse tuinen 

door brengt. Dit jaar waren er ook diverse bijzondere vogels in de tuinen te zien, zoals een 

Siberische braamsluiper, langstaart roodmus en Oosterse Tortel. 

 In 1 op de 8 tuinen werd een grote bonte specht gezien. 
 Door het zachte weer zijn er veel roodborsten, winterkoninkjes en ijsvogels gezien. Bij 

kouder weer overleven minder vogels van deze soorten. 
 In Amsterdam en Den Haag eindigen de stadsduif en de halsbandparkiet in de Top 10. 

 Top-25 
 Dit is de actuele top-25 van de Nationale Tuinvogeltelling 2015. 

 

      1
e
  Huismus         

 177187  x 

 

 

 

2
e
 Koolmees 

    112902 x 

 
 
 
 
 
 
 

3
e
 Merel 

    87277 x 
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4 
 

Pimpelmees 74095 
 

5 
 

Vink 74052 
15 

 

       Gaai 15272 

6 
 

Kauw 56047 
16 

 

Ringmus   12284 

7 
 

Turkse tortel 49267 
17 

 

   Staartmees 9318 

8 
 

Houtduif 41212 
18 

 

Winterkoning 8392 

9 
 

Roodborst 35938 
19 

 

Stadsduif 7642 

10 
 

Spreeuw 34882 
20 

 

Grote bonte specht 5786 

11 
 

Ekster 34436 
21 

 

Halsbandparkiet 5266 

12 
 

Heggenmus 26141 
22 

 

  Boomklever 4523 

13 
 

Groenling 20754 
23   Wilde eend 3412 

14 
 

Zwarte kraai 17368 
24 

 

Zanglijster 3123 

   
 25        Kokmeeuw 2919 

   
 
 

   

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vogel facetten, Le Mondial, de redactie, bezoek uit Leiden en Engelse grasparkieten 

Hallo leden en online lezers, 

Nadat ik  een uitgebreid jaarverslag had geschreven in mijn  8
e
 editie, kom ik nu  in de 9

e
 

editie met een onderwerp welke wij als fokkers  allemaal tegen komen. Ditmaal ga ik in op 

het onderwerp gezondheid, voeding  en huisvesting. Ik ga ook in een kort verslagje iets 

weergeven  over mijn bezoek aan de vogelshow Mondial te Rosmalen en vermeld ik nog even 

mijn belevenis van het bezoek van de redactie hier bij mij thuis. Voorts kreeg ik speciaal 

bezoek uit Leiden.  Veel leesplezier. 

Gezondheid, voeding en huisvesting. 

 Elk heeft zijn manier van het houden van vogels, de één  heeft een super mooie afgewerkte 

kweekschuur en mooie volières en de ander neemt met minder genoegen. Vaak denk ik zelf 

dat het met de hygiëne soms slecht gesteld is in 

Nederland. Maar dit zal ten alle tijden een discussie zijn 

waar we nooit over uit zijn gesproken. In mijn eigen 

wereldje ben ik naar mijn weten zo goed mogelijk bezig 

om alles netjes en schoon te houden. Dit heeft  zijn 

positieve nawerking dan ook. Maar bij elke fokker/ 

liefhebber zal wel eens een vogel  komen te overlijden. 

Dit hoort bij onze hobby, al ben ik van mening dat ook 

een zieke vogel te helpen valt, hier zijn vele middelen 

voor beschikbaar.  De voeding van vogels is heel erg belangrijk, krijgen ze wel de juiste 

bouwstoffen welke ook weer heel belangrijk zijn voor o.a. de kweek van de vogels?  Als 

fokker zeg ik vaak: “Je komt er van zelf achter of de juiste voedingen zijn gebruikt welke bij 

jouw vogels het beste passen”.  In deze zijn tips van andere fokkers  altijd welkom. In de 

moderne wereld kan je dan ook via je pc veel uitvogelen, maar de praktijk is toch de beste 

leerschool. Dit ervaar ik zelf ook en heb nadat ik 5 jaar geleden begon met het houden van 

vogels dit ook uit gezocht. Ik kwam uit op de juiste voeding, maar let op; het  is wel zo als het 

bij mij goed gaat dit bij u niet zo hoeft te zijn. Discussies over welk merk het beste is, zijn ook 

van die dingen. Hier kan ik kort over zijn, dat is maar wat u eigen gevoel zegt. Ook over 

bijvoorbeeld vers voedsel kan je uren praten maar het blijft 

ook je eigen ervaring.  Zelf maak ik gedurende de zomer 

een groente mix in de keukenmachine klaar waar meer dan 

9 verschillende groenten inzitten. Hier meng ik het 

welbekende Breedmax bij in. Waar bij ik hoop dat alle 

vogels de juiste voedingswaarden gaan krijgen. Het is 

eigenlijk een verhaal wat voor elke fokker / liefhebber 

persoonlijk is. Ik kan hier dan ook wel vele a4tjes over vol  

schrijven, maar het blijft een persoonlijk iets. We hoeven er natuurlijk niet over te twisten. Op 

4 Februari 2014 kregen we een lezing (van de vereniging) over wat ik hierboven zoal 

beschrijf, maar persoonlijk denk ik dat we hier als liefhebbers nooit over uit zijn gesproken. 

(Foto’s zijn van internet af gehaald om u een voorbeeld te laten zien van kooien en volières )  



                                           

Volières en kooien. 

Ook weer zo’n mooi punt.  Hier zijn ook heel veel dingen over 

te zeggen, is je volière wel groot genoeg of wat voor soort gaas 

gebruik je en hoe groot moet een volière zijn voor je type vogel.  

Ook hier zijn eindeloze  discussies over gevoerd zo wel in de 

praktijk als in  de media. Ik zeg vaak gebruik je verstand en 

denk aan de gezondheid en het welzijn van je vogels. Als 

voorbeeld stop geen ara’s in volières van nog geen 2 meter lang. 

Geef ze de ruimte. Dit heb ik in de praktijk gezien, want als je 

die soorten hebt moet je ook aan de leefomgeving van de vogels 

denken. Van een collega hoorde dat hij hier een goed gevoel bij heeft. Ook over het type 

kweekkooi is veel discussie  in ons wereldje. Maar ook hier blijf ik zeggen”het is maar net 

hoe je hier zelf over denkt. Zelf gebruik ik zelfbouwkooien welke goedkoop en makkelijk 

gemaakt zijn.  Maar ook kun je de stap nemen om bijv. mooie gebouwde kooien te kopen van 

o.a. van Keulen of Heesakkers kooien. Het is ook natuurlijk wat je aan geld hebt te besteden,. 

Ook daar valt weinig over te zeggen want het is maar net hoe ver je in je hobby wilt gaan. Ik 

zie om mij heen dit fenomeen ook. Het blijft dan ook iedereen zijn eigen verhaal maar wat ik 

al aangaf; we komen er allemaal mee in aanraking. De één is erg fanatiek in zijn / haar hobby 

en de ander is hier duidelijk minder fanatiek in. Maar dat ook weer het mooie van onze hobby. 

En zo leer je dan ook bijna elke dag weer bij. Ik wilde dit stukje dan ook eens beschrijven 

omdat hier veel  over te zeggen is. Ik ga niet in op  gedetailleerde verhalen over ziektes e.d. 

want dat is allemaal goed vindbaar op Google. 

 Le Mondial vogelshow 2015. 

Zondag 25 januari ben ik afgereisd naar Rosmalen om de 

wereldshow te bezoeken. Samen met collega hobbyist  ben ik 

samen een kijkje wezen nemen. We hebben dit als een zeer 

mooie dag ervaren. We zagen een verscheidenheid aan 

kromsnavels , maar ook de vele kanariesoorten.  Om 9.00 uur 

ging de reis van uit Kootstertille, na ruim 2 uur kwamen we bij 

het Autotron aan. We gingen een kaartje kopen en zo begon de 

ontdekkingstocht naar de mooiste vogels van de wereld. Voor 

mij was er onder de grasparkieten een uitschieter.  Dit was een 

mooie zwartmasker ( Blackface) Verder schitterende andere soorten gezien en heb ik enkele 

foto’s kunnen maken van dit evenement . Nadat we de vogels hadden gezien moesten we nog 

even wachten want mijn reis genoot moest zijn 

ingezonden vogels weer op halen. Zo waren we voor 

18.00 uur weer uit de hal en ging de rit weer terug naar 

Kootstertille.  Ik had een bijzondere dag beleefd en 



dank mijn reis genoot voor de gezelligheid. Nu op naar de volgende bijeenkomst van vogels. 

Awesome. 

           

Bezoek uit Leiden 

Zondag 8 Februari kwam er bezoek uit Leiden. Lady Corinne kwam 

speciaal met de trein voor een vogeltje dat een spreidpootje had en 

hierdoor niet meer schik voor de kweek is. Zo zette ik dat diertje op 

marktplaats en kreeg al vrij snel een telefoontje van deze Corinne dat 

zij er belang bij had. Corinne moest per trein komen en dat is 4 uur 

reizen. Zij kwam om half 4 aan op station Buitenpost. Ik heb haar 

opgehaald met mijn buurman. Eénmaal bij mij thuis bood ik haar een kop koffie aan en kwam 

er een speciaal gesprek op gang en merkte ik dat zij nog al veel van vogels afwist en veel zorg 

voor haar 80 vogels had. Dit waren allemaal huisdieren die zij in haar appartement had.  Ik 

verbaasde mij over het verhaal en kreeg wat foto’s te zien hoe zij dit thuis had. Wat ik wel 

merkte dat zij anders om ging met vogels dan ik als fokker.  Maar toch was er een harmonie 

tussen haar en mij. Dit leverde een leuk gesprek op en ook legde ik de kweek uit. Ze vond dat 

ik het goed voor elkaar had in de kweekruimte en ook de zorg voor mijn vogels was goed 

vond zij. Om half 7 bracht ik haar met mijn buurman weer even terug naar Buitenpost en zo 

kwam aan een bijzondere ontmoeting een einde. 

 

Bezoek van de redactie.  

 Dinsdag 24 februari was het dan eindelijk zo ver.  Arend Vissia bestuurslid en redacteur van 

de woudzangers clubblad kwam langs om het kennismaking gesprek op te schrijven, dit was 

goed gelukt en was een geslaagde avond met hem, er werd even in de vogel schuur gekeken 

en kwam ik op de foto met mijn kooien. We gingen om een bakkie leut in huis en merkte dat 

Arend zich al vrij snel op zijn gemak voelde, een peukje zo nu en dan. Maar dat mocht van 

mij. We spraken over de hobby en voor al over de tentoonstellingen die hij mee liep en ik 

ook, hij vond mijn vogels erg mooie melde hij en dat vond ik heel mooi. We spraken ook 

even over andere zaken b.v. over mijn andere hobby fotografie en liet hem wat dingen zien. 

Nadat wij de koffie op hadden had ik wat speciaals voor hem mee gebracht een flesje 

berenburg en dat liet Arend zich goed smaken. Ik maakte wat hapjes klaar en zo ging de 

avond gestaag voorbij onder het genot van wat muziek uit mijn stereo. Was het zo gezellig dat 

de tijd snel om ging. Ik was die dag ook dan al vroeg met deze avond bezig en was best wel 

wat gespannen, want het zal naar alle waarschijnlijkheid niet snel weer gebeuren dat hij op de 

stoep staat. Ja voor vogels. En zo kwam een geweldige avond weer op ze einde. Ik dank 

Arend voor de gezelligheid en we spreken elkaar natuurlijk weer op een bijeenkomst van onze 

vereniging. En natuurlijk ook de ander leden van de vereniging.  Tot snel. 

Engelse standaard Grasparkieten in de selectie 

Sinds 26 Februari ben ik ook in bezit van een koppel Engelse standaard Grasparkieten. Nadat 

ik met een Facebookcontact in gesprek kwam over Engelse Standaard Grasparkieten, werd ik 



geïnspireerd om ook wat koppels te gaan houden. Ik kocht op 26 

Februari een mooi koppeltje. Toen ik in gesprek was met kweker 

Martin den Adel uit de Gooi- en Vechtstreek,  kwam het idee al 

snel om een advertentie te gaan plaatsen op mijn facebook pagina 

en marktplaats. De bedoeling was om de Engelse Texas 

clearbodies  te gaan kopen. Na een half uur gereageerd  top 

kweker Wilfred de Ruiter van Engelse standaard grasparkieten de 

ruiter. En reserveerde ik 1 koppel niet heel grof, maar wel mooi 

zwaar. En zo kwam ik op 26 februari aan mijn eerste Engelse 

Grasparkieten. Ik heb mij in 1 avond inlaten lezen en werd mij 

duidelijk dat er weinig verschil in zit tussen de kleine en de 

standaard parkieten. Ik wacht het af want in mei van dit jaar ga ik per trein afreizen naar 

Putten om de Ruiter vogels te gaan bezoeken en hier een top koppel Engelse Texas 

clearbodies te gaan kopen. Wordt vervolgt.  

 

Aan het einde van het verhaal 

Zo weer een stuk op papier gezet. Ik hoop dat u hier wat aan heeft  gehad. Weer een heel 

verhaal. De volgende editie zal in juni verschijnen. Natuurlijk ben ik dan ook weer aanwezig. 

Zowel online op de Woudzanger website als in het clubblad. Oant dan ( tot dan)        

 Schrijver/kweker, Doede Westra     

 

Le Mondial wereld vogelshow Rosmalen 2015. 

Een bezoek aan de wereldshow samen met nog een vogelliefhebber. Op 25 januari hebben wij 

een bezoek gebracht aan de Le Mondial wereld vogelshow in  Rosmalen.  Deze show werd 

georganiseerd door de ANBvV en was zeer groots opgezet. Om alles goed te kunnen bekijken 

moesten wij de complete dag er zijn en zo konden wij eerst de wereldkampioenen in hun soort 

gaan bekijken. Mijn reis genoot was zeer geïnteresseerd in de Valkparkiet en ik in de 

Roseicollis en de Grasparkieten . Deze hebben wij zeer goed bestudeerd en zagen dan ook de 

kampioenen zitten. 

Wat mij opviel is dat er door de buitenlandse inzenders zeer mooie vogels waren ingezonden. 

Hier genoten wij dan ook optimaal van. De show was te groot om alles goed te kunnen 

bekijken en het licht bij de Kromsnavels was niet goed op orde. Maar kon het er mee door. De 

dag ging geleidelijk om. Ook de grote parkieten waar wij allebei erg gepassioneerd van zijn 

zaten er goed bij.  Hier zijn dan ook de vele foto’s van gemaakt want zo’n kans krijg je niet zo 

vaak. 

Sommige vogels had ik nog nooit in het echt gezien. Dit was een uitstekende kans voor een 

ontmoeting met bijv. de grote Alexander parkiet in het blauw , maar ook de Derbyan parkiet.  

Het echt weer genieten van het vogel pracht. 



Ik kan de 

hele dag 

wel  

schijven 

over de Le 

Mondial 

maar dat ga 

ik niet 

doen. 

Ik laat u 

nog ook 

even een 

foto zien 

van de dag.  

Zo krijgt u,  

die niet er 

kon zijn, de 

mogelijk- 

heid om ook even mee te genieten.  We kijken terug op een prachtige dag en is zeker  een 

vervolg waard. 

Een vogel liefhebber. 

Mop 

Als je aan je kinderen wilt uit leggen hoe de belasting dienst werkt en met je doet, moet je het 

toetje van je kinderen half op eten.  

 

Ik had een vriend die is door de belasting dienst miljonair geworden, voor die tijd was hij 

Multi miljonair     S Brouwer   

  

 

 

 Vraag en aanbod 

Ik zoek nog films over volièrevogels dit mogen videobanden, dvd’s, etc zijn. 

H Miedema, tel 0512-332915 of 06-40892265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nawoord 

 

Dit is alweer de laatste pagina, van het eerste clubblad van 2015. Wat ook nieuw is, 

het verschijnt nu ook digitaal, dat zal wel even wennen worden, maar in deze moderne 

tijd moeten wij meegaan.   

                                                                                                                                           

Allereerst wil ik de adverteerders weer bedanken, dat jullie allemaal weer spontaan 

mee doen, dat is voor ons een grote steun, dus lezers denk bij uw aankopen ook even 

aan hen.  

Max Oppedijk, jij ook bedankt voor het maken van de advertenties, je hebt het er wel 

druk mee gehad, want ik was nu niet de enige die de advertenties moest hebben, maar 

het was weer ouderwets vlot en goed, nu maar rustig een jaartje wachten voor ik weer 

bij jou aanklop.  

S Brouwer ook bedankt voor het voorwoord en de mop volgens mij was jij die 

multimiljonair. 

B v/d Akker jij ook bedankt voor de hulp bij het verwerken van het clubblad, zowel 

schriftelijk als digitaal, gelukkig kun je weer bijna op vakantie om bij te komen van de 

drukte die je de laatste tijd hebt gehad van het clubblad. 

JA Dijkstra bedankt voor de notulen en het jaarverslag, jammer voor ons dat het jouw 

laatste keer was, ik hoop dat jou opvolger het net zo goed als jou doet, geniet nu maar 

van je andere hobby’s. 

De Vogelaar ook weer bedankt voor jou aandeel aan het clubblad, ik wil de volgende 

keer wel weer een foto, ook al moet je daar plagiaat voor plegen. 

T Alma jij ook bedankt om als eerste een stukje te schrijven, dan kun je toch zien dat 

Belgen dommer zijn dan ons, maar ik had jou kennis hoger geschat. 

B Rekker voor jou geldt hetzelfde bedankje, probeer de volgende keer eens om de 

bodem uit het blok te laten, misschien lukt het dan wel. 

J Lettinga ook weer bedankt voor jou fokverslag, het gaat nu wel heel erg goed met 

jullie kweek nu je voorzitter af bent en meer tijd voor de vogels hebt. 

W Weening wil ik ook bedanken, voor de mop en de 

vogelweetjes, die waren weer van zeer hoog niveau. 

H Pel jij ook weer bedankt voor de bijdrage, nu maar afwachten 

of er net zoveel bezoekers komen als de vorige keer, want dan 

heb je wel eer van je werk. 

DP Westra bedankt voor de gastvrijheid en de leuke avond, ook 

jou stukjes zijn weer van een heel hoog niveau, jij beleeft veel 

mooie momenten met jou hobby, blijf ons daar ook maar mee 

verrassen. 

H Miedema bedankt voor jou verhaal en geniet maar met volle 

teugen van de mooie vogelhobby en jouw allerbeste vrienden 

en buren, daar gaat niets boven. 

 

Nieuwe leden ook welkom bij onze vogelclub en laat jullie maar gauw eens zien op de 

evenementen van de Woudzangers. Verder wens ik iedereen een goed kweekseizoen 

en de vroege vakantiegangers alvast schitterend mooi weer toe.    

AT Vissia 



 
 



 

 
 

 


