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Voorwoord 

Het jaar 2016 is zo goed als voorbij en 2017 klopt al weer aan de deur. Als vereniging kunnen 

we terug zien op een goed 2016. We blijven als vereniging aardig stabiel wat het leden aantal 

betreft. Het is nog maar net geleden dat we onze onderlinge tentoonstelling hebben gehad. 

Hier was een mooie verscheidenheid aan vogels te bewonderen zowel in kanaries, tropen, 

parkieten en duiven, allemaal van uitstekende kwaliteit, wat weer terug te vinden in de vele 

kampioenen, ere ,eerste, tweede en derde prijswinnaars [ kampioenen zie elders clubblad].    

In week 46 van 14 t/m 19-11-2016 was de tt week, maandag de opbouw en s`avonds van 19 

t/m 21 uur werden de 550 ingeschreven vogels ingebracht. Dinsdag 15 nov. werden de vogels 

door de keurmeesters van de NBvV gekeurd, dit is de laatste keer dat het onder de mom van 

de NBvV is, want in 2017 komen de beide bonden samen tot een bond. Woensdag 16 nov. 

was om 20.00 uur de opening, deze avond werd goed bezocht. Donderdag 17 nov. en vrijdag 

18 nov. waren we van 14.00 t/m 22.00 uur open voor publiek, beide avonden werden redelijk 

goed bezocht. Zaterdag 19 nov. nog open van 10.00 t/m 12.00 uur ook deze morgen nog 

redelijk bezoek. Hierna werden de vogels door de inzenders uitgehaald en de zaal weer op 

geruimd, wat zeer vlot verliep, om 15.00 uur was alles weer op zijn plaats en de zaal bezem 

schoon. Je verwacht altijd meer bezoekers zo ook van andere verenigingen maar helaas zijn er 

vereniging die zich helemaal niet laten zien. Zelf gaan Benny en ik wel naar  alle  t/t in ons 

rayon,  dan word een tegen bezoek altijd gewaardeerd maar helaas, desondanks hebben we 

een goede en mooie onderlinge tentoonstelling gedraaid. De feestavond stond op 26 nov. 

gepland voor deze avond hadden zich 59 personen  opgegeven. Deze avond werd om 19.00 

uur geopend met een welkomstwoord en werden de bondsvoorzitter Klaas Snijder en rayon 

voorzitter Sicco Veenstra welkom geheten, waarna werd begonnen met een chinees buffet wat 

er goed verzorgt uitzag en ons lekker liet smaken. Hierna werden de jubilarissen gehuldigd. 

Eerst werd onze penningmeester gehuldigd, hem werd de speld van bijzondere waardering op 

gespeld door de Bondsvoorzitter. Bennie is namelijk al  27 jaar penningmeester van de 

Woudzangers, hem werd namens de vereniging een boeket bloemen aan geboden. Hierna 

werden Sj Pistra, S Brouwer en R Kempenaar gehuldigd zij waren 25 jaar lid van NBvV en de 

Woudzangers, zij kregen het bij behorende speldje opgespeld door de Districtvoorzitter. 

Tevens was R Jager 25 jaar steunlid, hij kreeg een wandklok en een boeket bloemen 

aangeboden namens de Woudzangers. Na dit officiële gedeelte werden de kampioenen, ere, 

eerste, tweede en derde prijswinnaars gehuldigd . Waarna een korte pauze  twee ronden bingo 

werden gespeeld, in de pauze werden er loten verkocht hier waren mooie vlees prijzen op te 

winnen.  Na de loten verkoop werden nog twee ronden bingo gespeeld en de trekking van de 

verloting. Waarna de voorzitter iedereen bedankte en wel thuis wenste. We kunnen terug zien 

op een gezellige en geslaagde feestavond en t/t week. Het nieuwe broedseizoen kondigt zich 

weer aan, de eerste vroege kwekers zijn alweer begonnen, of gaan in januari  met de kweek 

los. Deze kwekers hebben de vogels de gewenste licht uren en temperatuur gegeven, dus veel 

succes met de kweek en dat er vele top vogels gekweekt mogen worden. De latere kwekers 

moeten nog even langer geduld hebben met de kweek die zo rond maart of april begint. We 

hebben dit jaar een fruitmand bij ons erelid Albert Bakker bezorgt, hij woont nou in Bertilla te 

Drachten. Dat we hebben even gezellig bij elkaar gezeten en gepraat over de vereniging. Hoe 

hij is opgericht met elf leden in 1958 en bijna 60 jaar later 187 leden en 5 jeugd leden. En als 



je dan de verhalen hoort uit het verleden, zoals de contributie die per maand werd op gehaald 

per fiets, dan is het nou al makkelijker voor de ponghouder, een paar drukken op de knop van 

de pc en een voordeel hij kan het thuis doen in de warmte. Er is een boeket bloemen bezorgt 

bij de familie Andringa wegens gezinsuitbreiding, hier werd een zoon geboren [zie elders 

clubblad]. Alle nieuwe leden die in 2016 bij de Woudzangers lid zijn geworden welkom en 

graag tot ziens op de ene of andere activiteit van de club. Er zijn ook leden die ons zijn 

ontvallen dat zij ruste in vrede. Als bestuur willen wij de activiteiten commissie bedanken 

voor hun werkzaamheden in de afgelopen jaren nogmaals hartelijk dank. Een ieder goede en 

gezegende kerstdagen gewenst, tevens een goed uiteinde van 2016 en een gezond en 

voorspoedig 2017 toegewenst.   

                                                                                      Vr. Sportgr.                                                                                                               

                                                                                                       Voorzitter  S. Brouwer 

 

Notulen ledenvergadering volierevereniging ‘De Woudzangers’ 12-10-2016 

Locatie:   Zaal “de Klok” 

Aanwezig:   24 leden 

Aanwezig bestuur:  iedereen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

Ingekomen stukken: 

- Uitnodiging tentoonstelling van Houtigehage en een uitnodiging van 

Surhuisterveen. 

 

Bespreking tentoonstelling: 

- Verhoging inzending (1 euro naar 1,25) en kooihuur (0,50 omhoog)  

- Het bondskruis zit in de parkieten. 

- Wanneer er 25 vogels in een groep zitten komt er een kampioen in de groep 

- Wij doen niet mee met de bond met het behalen van 95 punten maximaal per 

vogel.  

- Ale Helder: waarom de prijsverhoging voor de kooihuur? Dit is wegens aanschaf 

nieuwe kooien. Ale: het kostte toen 700 euro voor 30 kooien. Waarom zo duur? 

Je kunt ze nu voor 25 euro per stuk krijgen. Ja, maar toen niet en we hadden ze 

toen nodig. 

- Harke Pel  kan het in het reglement dan bij 25 vogels in 1 klasse en een 

kampioen uit komt?  

 

Organisatie en vrijwilligers: 

- Wietze en Sipke doen de ringencontrole. 

- Klaas en Yorrick: doen de bekers.  

- Klaas zorgt dat wie niet op de feestavond komt, de prijs mee krijgt bij het afhalen 

van de vogels.  

- Voordragen vogels: 

1. Kees en Simon de Boer: de kanaries. 



2. Harm en Johannes: de middelste rij. 

3. Ale en Harke: Parkieten 

- Arend, Max en Benny: de catalogus. 

- Opbouwen: Johannes, Sipke, Harm, Arend, Jan, Ike, Kees, Benny, Willem en Ale. 

- Afbreken: Sipke, Benny, Arend, Bouke, Jan, Johan, Yorrick, Harm, Kees, Sjoerd, 

Wietze, Romke, Wiebe en Douwines. 

- Podium verzorgen: Sipke 

- Voeren: Johannes en Harm. 

- Helpen inbreng vogels: Jan, Yorrick, Gerrit. 

 

 

 

Rondvraag: 

Ale: Is de verlichting klaar? 

Antwoord: Zo goed als. 

 

Eise: Als er een bastaard is met 92 punten en een wildzang met 92 punten 

wint  altijd een wildzang. 

Antwoord: Klopt, dat staat in het reglement en dat komt omdat er minimaal 8 

vogels in een groep moeten zijn en wij nooit acht bastaarden in een 

groep hebben. 

 

Sipke: Denk er om dat de vogels en kooien goed schoon zijn, ringen leesbaar 

en vogels en kooien geen gebreken hebben! 

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een veilige thuiskomst. 

                                                       

 

                                                                 Moppen 

Meester is jarig hij vraagt aan de kinderen, raad eens hoe oud ik wordt. Zegt kees 58, mis. Zegt 

Marietje 49 mis. Zegt pietje 35 ook mis . Komt Richie meester u bent 42 geworden, goed zo mijn 

jongen, hoe heb dat zo goed geraden. Nou meester dat zit zo, mijn broer is 21 en dat is een halve 

gek.  

Waarom hebben de Egyptenaren kamelen en wij domme blondjes. Nou zij mochten als eerste kiezen. 

Bush en Bin Laden zitten te schaken, zegt Bin Laden op eens je hebt verloren. Vraagt Bush hoe zo, 

zegt Bin Laden je hebt twee torens verloren. 

Zit ik laatst in de trein, komt een dame van lichte zeden naast mij zitten. Ik vraag aan haar, wil je bij 

het raam zitten. Zegt ze tegen mij, dat ze vakantie heeft.  

 

 

 



 



Kennismaking met de familie P van Dekken. 

Dit keer was een afspraak ook zo weer geregeld, ik belde hem op met de mededeling, u 

spreekt met de redactie van de Woudzangers en hij had het gelijk in de gaten, wat de 

bedoeling was. Ik vroeg hem dus, wil je wel meewerken “ aan de kennismaking” met, vol 

enthousiasme, zei hij jazeker wel dat lijkt mij leuk, maar dan moet je mij nog wel een week de 

tijd geven, om alles schoon te maken, dat hebben we toen maar afgesproken,                         

Zo kwam het dat ik op dinsdagavond 6 december, een avond later dat sinterklaas bij iedereen 

langs komt, ik naar Harkema reed waar ik op de Reitsmastrjiite 58A moest wezen.  

Een paar dagen van te voren, kreeg ik in Surhuisterveen tijdens de tentoonstelling al 

informatie van Peter van Dekken, hoe ik moest rijden om daar te komen, dat was wel 

makkelijk, omdat het ook wel eens gebeurd dat ik in Harkema verdwaal, maar dat was een 

ander moment, toen was ik niet op stap voor het clubblad.                                                             

Toen ik daar aan kwam rijden, moest ik een grote oprijlaan oprijden, met allerlei verlichting 

en daar stond mij toch een kasteel, eerst dacht ik nog hij heeft mij naar een verkeerde woning 

gestuurd, maar dat was 

niet zo. Ik stond nog 

maar net stil, of Peter 

kwam al bij de deur en 

ik begroette hem, met 

de mededeling bent u 

hier de baron of een 

oliesjeik. Toen we 

naar binnen gingen, 

zijn we eerst naar de 

vogels gegaan, die 

zitten ook binnen in 

huis, maar dat was al 

wel een eindje lopen 

hoor, hij zei we 

hebben het vandaag 

samen nog helemaal schoongemaakt, want het moet wel netjes op de foto komen, dus zet 

alleen de vogels maar op foto en niet de vloer, want daar ligt alweer zaad op de grond. Dat 

heb ik dan ook niet gedaan, daarna hebben we nog wat dom staan praten bij de vogels, net of 

weten we alles al, in ieder geval heb ik wel mooie vogels gezien, zelfs kampioenen waren er 

aanwezig.  

Daarna zijn we weer teruggelopen nu naar de kamer, waar zijn vriendin Sjoukje, de koffie en 

thee al klaar had en lekker voor de houtkachel zat. Toen we de koffie en thee met een stuk 

marsepein op hadden, ben ik met de vragen begonnen. Peter vroeg vooraf nog, ik hoop niet 

dat de vragen al te moeilijk zijn, daar was mijn antwoord op nee hoor, tot nu toe heb ik het 

nog nooit meegemaakt, dat een vraag onbeantwoord bleef.                                                     

Peter zag voor het eerst het daglicht in het Groninger Opende, waar hij ook naar de lagere 

school is geweest, dat was op de Klister. Daarna waren zijn ouders wel heel verstandig, om 



naar Fryslan te verhuizen, dat werd toen Surhuisterveen.  Daar werd de studie vervolgd op het 

Anker, toen dat ook werd volbracht, ging hij verder studeren in Drachten, op het Singelland, 

waar de studie als automonteur werd gedaan, dat heeft hij ook nog volbracht.                   

Toen is hij gaan werken, bij de Wadro in Drogeham als ijzervlechter, dus een heel andere 

baan dan waar hij voor heeft geleerd, na een jaar werken als ijzervlechter, ben ik toch gaan 

werken als automonteur, bij de Gebroeders van der Veer. Dat heb ik 2 jaar volgehouden, toen 

was dat weer einde verhaal en ben ik weer terug gegaan naar de Wadro, waar ik nu na 14 jaar 

nog steeds met plezier werk. In die periode leerde ik ook mijn vriendin Sjoukje kennen, een 

echte Harekiet, dat kun je aan haar praat wel horen, we hebben inmiddels ook al 2 kinderen, 2 

jongens, die hopelijk later 

ook met de vogelhobby 

beginnen. Hoe is jou 

vogelhobby ontstaan Peter. 

Ik was een verfent 

grasbaanracer, waar ik 

diverse kampioenschappen 

mee heb gehaald, nu doe ik 

het nog wel, maar niet meer 

zo fanatiek als voorheen. 

Afgelopen jaar heb ik nog 

wel een race gewonnen, 

maar in het eindklassement 

ben ik als 5
e
 geëindigd. 

Maar toen ik 5 jaar geleden een ongeluk heb gehad met grasbaan racen,  toen heb ik mijn voet 

gebroken en kon dus niks doen, toen hebben we een hokje gebouwd van 2 x 3 meter, waar ik 

mijn eerste vogels in heb gehouden, dat waren personata’s, niet van al te beste kwaliteit, maar 

dat wist je toen niet. Daarna ben ik ook lid geworden van de Woudzangers, heb meteen ook 

betere vogels aangeschaft, dat was allemaal nog aan de Bjirken, waar we toen woonden, nu 

wonen we inmiddels alweer 2 jaar aan de Reitsmastrjitte, heb ik de vogels niet meer in een 

hok, maar in een kamer, waar 24 broedkooien staan en nog 6 kleine vluchtjes, ik heb ook nog 

een andere kamer, waar ook nog 10 broedkooien komen, met enkele vluchtjes en binnenkort 

moet er buiten ook een volière komen, waar ik dan in de zomer van kan genieten.  

Nu bezit ik 4 koppels personata’s , 10 koppels fischeri’s in diverse mutaties en 3 koppels 

Catharina parkieten,  waarvan ik er meerdere koppels  wil hebben, want dat vind ik hele 

mooie rustige vogels.                                                                                                                     

Het voer wat ik de vogels geef is van Wielink, wat ik koop bij de Diske in Harkema, die ook 

compleet eigen eivoer heeft, verder krijgen ze nog wel eens appel, wortel en oud brood, zowel 

wit als bruinbrood, meer geef ik niet en daar doen ze het goed op.  Het schoonmaken dat doe 

ik geregeld, want ik wil het wel een beetje schoon houden, dat is voor de vogels beter en het 

lijkt ook veel netter. Het kweekseizoen begint bij mij in september en duurt tot laatst maart, 

dat kan hier ook wel, want ik heb ze warm zitten, bij een temperatuur van 16 graden, er liggen 

nu ook nog enkele jongen, maar de kweek gaat niet zo florissant op dit moment. Sommige 



koppels laten de jongen zomaar doodgaan en anderen hebben weer onbevruchte eieren, zo 

gaat het, wij hebben het niet voor het zeggen, de vogels moeten het zelf doen. 

Soms heb ik ook wel eens een vogel die niet goed is, maar om hem dan dood te maken, is niet 

mijn sterkste punt en Sjoukje durft het ook niet te doen, meestal als het dan al moet, dan 

verdrinkt ik ze, in emmer met warm water en niet in koud water, dat is een idee van Sjoukje, 

die heeft mij verteld als je ze verdrinkt in warm water, hebben ze een mooiere dood, in ieder 

geval krijgen ze het niet te koud.                                                                                                  

De vogelmarkten daar kom ik nooit, maar ik wil er volgend jaar toch wel eens gaan kijken, 

hoe het er gaat, als je daar een keer bent geweest, krijg je vanzelf de drang om er elke maand 

heen te gaan, het is er best wel gezellig, om even bij te praten en je treft er alleen maar 

vogelliefhebbers, dat is met de filmavonden net zo, daar moet je ook eens naar toe gaan, die 

zijn ook zeer leerzaam en gezellig, je krijgt advies en je kunt ook over je vogel problemen 

praten met collega liefhebbers.  

De vergaderingen die moet je ook eens bezoeken, dan kun je ook mee praten over het wel en 

wee van de club, daar ben ik wel tevreden over, het is een mooie vereniging, waar volgens mij 

weinig problemen zijn, laat dat maar zo blijven.                                                                            

Het clubblad dat lees ik wel helemaal, dat vind ik er correct uitzien en er staan mooie dingen 

in, daarvoor mijn complimenten. 

De tentoonstellingen die vind ik 

ook interessant, daar doe ik graag 

aan mee, dit jaar had ik in 

Harkema 7 prijzen en in 

Surhuisterveen 10, met zelfs een 

kampioen, waar ik best trots op 

ben. 

Volgend jaar, als het weer zo 

goed gaat, wil ik wel naar het 

District en naar de show van de 

NBvV, dat lijkt mij een hele 

uitdaging om daar als deelnemer 

bij te zijn en dan op die grote tentoonstellingen ook nog eens in de prijzen te vallen.                                                              

Peter heb je verder nog meer hobby’s, jawel ik ben ook nog zanger, waar ik inmiddels aardig 

wat optredens mee heb, vandaag zijn ze ook nog bij mij geweest, voor een fotosessie van 

Radio NL, omdat ik volgend jaar op het jubileum optreden van Lytse Hille moet zingen in 

Drachten, waar dan meer als 40 artiesten zullen optreden.  Lytse Hille heeft wel vaker zulke 

grappen en ik ben niet zo gek op die fotosessies, ik doe liever maar gewoon en vier liever 

normaal maar een feestje.  

Ook mag ik graag op de aandelenbeurs kijken, dat vind ik wel interessant, als ik tijd heb, kijk 

ik elke dag even op die sites en het levert soms ook nog wel eens wat op, wat het dan ook zo 

aantrekkelijk  maakt.                                                                                                                     

Nou Peter ik ben door de vragen heen, volgens mij waren ze niet zo moeilijk, want je hebt ze 



allemaal beantwoord, dus kun je vanavond weer rustig gaan slapen, het is inmiddels ook 

alweer bijna bedtijd, want het wekkertje gaat morgenvroeg wel weer, voor jou en ook voor 

mij, het was hier goed vertoeven bij jullie. De hapjes en drankjes lieten mij hier wel smaken, 

maar er is een tijd van komen en ook een tijd van gaan, ik wens jullie verder heel veel succes 

met alles, bedankt en heel graag tot een volgende keer. 

AT Vissia              

PELLE RUBRIEK 

De swiftparkiet, Lathamus discolor, een echte trekvogel  

Herkomst:  

De swiftparkiet komt voor in Zuid-Oost Australië en Tasmanië en is voor het eerst in 1790 beschreven 

door White en Shaw als Psittacus discolor. In 1830 is de soort door Lesson in het geslacht Lathamus 

ingedeeld. Dit ter ere van de, op dat moment 90 jarige, vermaarde Britse Ornitholoog John Latham 

voor zijn werk op het gebied van Australische vogelsoorten.  

 

Helaas moeten we nu vaststellen dat de swiftparkiet in het wild een bedreigde vogelsoort is. Het 

aantal broedparen ligt ver beneden de 1000 paren en zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder 

dalen. Het broedgebied van de swiftparkiet wordt ieder jaar kleiner door onder andere het kappen 

van de eucalyptusbomen voor de houthandel en om extra grond te werven voor de landbouw.  

Er zijn daarom diverse projecten opgestart om de teruggang van de swiftparkiet een halt toe te 

roepen. Swiftparkieten zijn echte trekvogels die overwinteren in Australië waar ze zich schuil houden 

in de bossen en open grasvlakten. Ze bereiken zelfs de zuidkant van Queensland en leggen zo ruim 

3000 km. af. De swiftparkiet is de enige papegaaiachtige die dergelijke afstanden aflegt. Tegen de 

zomer vliegen grote vluchten swiften richting Tasmanië en de omringende eilanden om de grote 

oversteek te maken, en op deze eilanden te beginnen aan het broedseizoen. Ze bevinden zich 

hoofdzakelijk met meerdere groepen in de bloeiende eucalyptusbomen waar ze zich te goed doen 

aan de nectar en stuifmeel die ze met hun penseelvormige tong uit de bloemen halen. Naast deze 

voeding zijn ze veelal op zoek naar insecten en hun larven, zaden, bessen en diverse vruchten. 

Tijdens het voortplantingsseizoen zie je dan ook vaak dat ze elkaars gezelschap opzoeken. 

Verscheidende nesten bevinden zich in de gaten en holen van de eucalyptusboom op een hoogte van 

7 tot 20 m. De enige reden om naar de grond te komen, is voor het baden en drinken. Hun vlucht is 

zeer snel waarbij zij net als zwaluwen plotseling van richting kunnen veranderen. Vandaar ook hun 

tweede naam die je vooral in de wat oudere literatuur tegenkomt, namelijk zwaluwparkiet. In het 

Engels wordt een gierzwaluw ook wel swift genoemd. Letterlijk vertaald betekend swift snel, vlug. 

Dus een swiftparkiet kun je vrij vertalen naar “snelle” parkiet.  

 

Beschrijving:  

De swiftparkiet heeft een lengte van 23-25 cm. Het volwassen mannetje heeft boven de snavel een 

fel rode voorhoofdstreep. Daar aansluitend hebben ze een kobaltblauwe kroon van ongeveer 1 cm 

doorsnede. De zijkanten van de ondersnavel worden omrand met een eveneens rode keelvlek die op 

haar beurt omgeven is door een smalle gele rand. De wangen en kopzijden zijn groenachtig blauw. 

Verder is de kleur overwegend groen met aan de bovenkant van de vleugelbocht 

bordeauxroodachtige gekleurde veren die doorlopen tot aan de zwarte slagpennen. Ook de 



middelste grote staartpennen zijn bovenop bordeauxrood van kleur, overgaand in met name aan de 

onderkant, een zwarte puntige staart. De snavel is hoornkleurig, de ogen hebben een goudbruine iris 

met een zwarte pupil, de poten zijn grijsbruin. Het onderscheid tussen man en pop is niet altijd even 

gemakkelijk te bepalen. De man is vaak wat intensiever van kleur. Dit uit zich in een feller groen op 

het lichaam, meer en feller rood aan de kop en ook onder de snavel, helderder geel naast de snavel 

en intensiever rood op de onderstaartdekveren. Veelal wordt de eventuele witte streep aan de 

onderzijde van de vleugels gebruikt voor het bepalen van het geslacht. Bij volwassen poppen is een 

witte streep aanwezig, terwijl bij de mannen dit veel minder of helemaal niet aanwezig is. Ook het 

rood onder de vleugels is bij de pop fletser dan bij de man. Alhoewel het een belangrijk kenmerk is, 

geeft dit geen 100% zekerheid want uitzonderingen hou je altijd. Bij jonge swiftparkieten zou je de 

jongen uit hetzelfde nest met elkaar kunnen vergelijken. De jongen zijn op een leeftijd van 9 

maanden uitgekleurd. Het masker wordt naarmate de swiften ouder worden nog mooier. Een klein 

jaar na de geboorte zijn swiftparkieten geslachtsrijp.  

 Stukje van een swiftliefhebber  

Huisvesting:  

Zelf heb ik mijn volière helemaal overdekt met een polyester golfplaat om besmettingen van buitenaf 

te voorkomen. Het gehele verblijf blijft zo ook beter droog. De volière bestaat helemaal rondom uit 

metselwerk met een open voorzijde met sluis en binnen met hardhouten panelen. Als 

bodembedekker liggen er harde betontegels. Verder is de hele volière voorzien van schrikdraad  

(aangesloten op een tijdschakelaar) om katten en ander ongedierte op afstand te houden. In de 

begin jaren (1993-1999) was de volière 7.00m x 3.50m oppervlakte met een nachthok 1.80m x 1.80m 

x 2.00m hoogte. Daar waren 7 koppels swiften in gehuisvest. Op zich ging dit goed in koloniekweek. 

Ze hadden veel ruimte en het 

was een prachtig gezicht 

wanneer ze bij elkaar in een hoek 

zaten. Er werd veelvuldig gebruik 

gemaakt van de 15 nestkasten 

die ze tot hun beschikking 

hadden en die verdeeld waren 

over nachthok en vlucht. De 

grote ruimte had ook nadelen 

want de problemen ontstonden 

op het moment dat de jonge 

swiften uitvlogen. Ze waren niet 

alleen moeilijk te observeren maar ook schuwer. Ook gebeurde het dat enkelen zich met grote 

snelheid ergens aan bezeerden of zich zelfs dood vlogen tegen het gaas. Vooral ‘s nachts was dit het 

geval wanneer de swiften de oriëntatie helemaal kwijt waren. Daarom heb ik in 1999 de beslissing 

genomen om de volière te verbouwen en aan te passen.  

Momenteel bezit ik 10 koppels swiften ,7 koppels gescheiden in een vlucht van 2.50 x 0.80 x 2.00m 

en 3 koppels in kolonie in een vlucht van 3.50 x 0.80 x 2.00m met nachthok 1.80 x 1.80 x 2.00m. Nu 

de swiften een eigen vlucht hebben, zijn de resultaten beduidend beter. Er is betere controle 

mogelijk waardoor er een zuivere bloedlijn in stand gehouden kan worden en een goed overzicht. 

Alhoewel de 3 koppels in kolonie het ook niet slecht doen, is het moeilijker om de jongen uit elkaar 

te houden. Gezien de swiftparkiet een actieve, speelse en ondernemende vogelsoort is, hang ik 2x 



per maand verse wilgentakken in de vluchten. In wilgenbast zit o.a. salicine, anorganische zouten, 

looistof en flavondiden. Die stoffen werken: aansterkend, ontsteking remmend, kalmerend, 

koortswerend en bloedstelpend. Dit zijn nuttige stoffen die voor een goede balans zorgen. Afgezien 

van de al dan niet voor de swiften bruikbare stoffen die overigens vooral in de bast van de wilg 

voorkomen, is de verrijkingswaarde in de zin van tijdverdrijf doorgaans zeer hoog. Het gevaar door 

verveling wordt bij swiftparkieten vaak onderschat.  

In de sluis heb ik de verlichting aangebracht, zodat de swiften ‘s nachts ook de weg terug kunnen 

vinden, zeker in de wintermaanden wanneer de dagen alweer korter worden. De swiftparkiet is 

winterhard , dat wil zeggen dat een temperatuur van –10 graden Celsius geen probleem hoeft te zijn. 

Ik heb in deze periode wel plexiglasplaten aan de voorzijde van de volière aangebracht zodat de 

swiften beschut zitten. Met twee verborgen infrarood bewakingscamera’s, aangesloten op mijn gsm, 

geeft het een veiliger gevoel mochten er mensen met slechte bedoelingen zijn.  

 

De voeding:  

De swiftparkiet is een overgangsvorm naar de platstaartparkieten maar heeft net als de lorifamilie 

een borstelachtige tong, terwijl deze bij de gewone 

parkietensoort ontbreekt. Daarom geef ik mijn swiften, eenmaal 

daags het hele jaar door lorivoer ( papvoer) aangelengd met 

honing en water en aangevuld met avesnectar. Deze 

samenstelling is ongeveer 40% van hun dagelijkse voeding. Zodra 

er zich jonge swiften aandienen, krijgen ze tweemaal daags 

lorivoer om de eerste dagen goed door te komen. Dit is namelijk 

een zeer belangrijke fase voor de jonge swiften. Daarnaast krijgen 

de swiften een uitgebalanceerd zaadmengsel, eivoer en een stuk 

appel. Ook wat grit en maagkiezel wordt er dagelijks verstrekt. 

Naarmate het kweekseizoen nadert, krijgen ze ook kiemzaad tot 

hun beschikking, wat graag wordt opgenomen. Met deze variatie 

aan voeding, en zeker gezien met het papvoer, betekent het ook 

dat de swiften een dunnere ontlasting hebben en het dus extra werk geeft om alles schoon te 

houden. Hygiëne is daarom zeer belangrijk om schimmel- en bacterievorming te voorkomen. Alle 

vluchten en het nachthok worden dan ook tweemaal per jaar (einde en begin kweekseizoen) grondig 

schoongemaakt met een schoonmaak- en ontsmettingsmiddel. De aandachtspunten zijn daarbij 

zeker de zitstokken en de vloer. Vanzelfsprekend worden de voerbakken dagelijks schoon gehouden 

en verder ga ik eenmaal in de week met een handborstel rond om overtollige rommel (o.a. voer, 

ontlasting ) op te ruimen .  

Wanneer de kweekkoppels jongen hebben, zullen de hygiëne eisen uiteraard ook hoger worden, 

daarbij zeker oplettend richting de nestkasten en de waterbakken. Aangezien swiftparkieten graag en 

veelvuldig een bad nemen en meer water drinken dan andere parkieten, worden de waterbakken 

dagelijks voorzien van vers water. Met meerdere jonge swiften in een vlucht en in de zomer met hele 

warme periodes zelfs tweemaal daags vers water.  

De kweek:  

Mijn mening is, dat we, om tot een goede kweek te komen, afhankelijk zijn van 4 factoren.  

-voeding  

-temperatuur  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNlNCSxfPQAhXGaxQKHbwDDDwQjRwIBw&url=http://www.lories.nl/1024/swift.html&psig=AFQjCNFZiU7rgfDQDLSWKctP_TFQW1yF2w&ust=1481799932580601


-daglicht  

-de volière met inrichting  

Als 1 van de 4 factoren niet juist is, zal de swiftparkiet niet tot een goede kweek komen.  

Uiteraard zijn er meer factoren (o.a. katten, ongedierte, lawaai, enz.) maar de bovengenoemde 4 zijn 

erg belangrijk om tot goede resultaten te komen (en niet alleen bij swiftparkieten). Met de juiste 

temperatuur en voldoende daglicht, kunnen we de nestkasten in de volière hangen. Dat zal meestal 

midden februari zijn, want de swiftparkieten zijn vroege vogels waar je in de maand maart al de 

eerste eieren van kunt verwachten. Elk kweekkoppel krijgt bij mij 2 nestkasten tot zijn beschikking 

zodat ze zelf een keuze kunnen maken. De ideale maten daarvoor zijn 18 x 18 cm bodemoppervlak 

en met een hoogte van 30 cm. De diameter van het invlieggat is 5.5 cm. Deze nestkasten worden 

gevuld met 2 cm houtkrullen. Meer heeft geen enkele zin omdat ze meestal eruit gooien wat ze te 

veel vinden. De krullen worden door de pop net zolang fijngemaakt totdat ze het ideale nest hebben 

gemaakt. Indien een koppel aanstalten maakt om te paren, zal het niet lang meer duren voordat de 

pop begint aan haar eerste legsel. Ze legt de eieren om de andere dag, 4 tot 6 eieren in totaal. Bij het 

derde of vierde ei zal de pop vast gaan broeden, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Aangezien de swiftpop hier al dunnere ontlasting krijgt, is het aan te raden om in deze fase al 

nestcontrole toe te passen om zo nodig een schoon nest te houden. Na 20-22 dagen kunnen we de 

eerste jonge swiften verwachten en kunnen de jongen ringen met een ringmaat van 5 mm wanneer 

ze 7-8 dagen oud zijn.  

Ook hierbij is nestcontrole zeer belangrijk, gezien de kwetsbaarheid van de jonge swiften in de eerste 

levensdagen. Daarom is de juiste voeding van groot belang om tot een goed resultaat te komen bij 

het groot brengen van de jongen. Afhankelijk van het aantal jonge swiften dat een kweekkoppel 

heeft en hoe vuil een nestkast is, haal ik elke dag de jongen uit het blok om deze te voorzien van 

nieuwe houtkrullen. De swiften hebben daar geen probleem mee. Naarmate de jongen ouder 

worden, dienen we de nestkasten ook goed te ventileren. Zeker met hoge temperaturen in de 

volière. De jonge swiften kunnen namelijk deze warmte slecht verdragen. Ook nu is de hygiëne erg 

belangrijk en daarom neem ik geen enkel risico. Ik wil de jonge swiften laten opgroeien tot de 

prachtige vogels die ze kunnen worden.  

Wanneer de jongen met 5 weken uitvliegen, is met voldoende aandacht en geduld een swiftparkiet 

goed tam te krijgen. Mocht het zo zijn dat alle jonge swiften zijn uitgevlogen, zal het kweekkoppel 

aan een 2e ronde kunnen beginnen, zeker bij overjarige vogels. Zelfs hier heb ik vaak mee gemaakt 

dat de jongen van de 1e ronde nog in het blok zaten , terwijl de pop alweer eieren in een ander blok 

had liggen. De swiftman brengt dan de jongen alleen groot en alleen al daarom dienen alle 

kweekkoppels twee nestkasten tot hun beschikking te hebben. Wanneer er op het einde van het 

kweekseizoen nog jonge swiften in een nestkast zitten, haal dan nooit de rest van de nestkasten weg. 

Wacht totdat het laatste jong ook is uitgevlogen, want mocht een koppel toch nog aanstalten maken 

voor nog een ronde dan zal dit koppel het blok uitkiezen waar nog een of meerdere jongen inzitten. 

Dit zal zeker problemen opleveren met alle gevolgen van dien.  

Mutaties: Er zijn enkele mutaties bij de swiftparkieten :  

1, De misty is een semi dominante vererving. Hier kennen we de enkel – en dubbel factor. Daar het 

een dominante mutant betreft, kennen we hier geen splitvogels van.  

2. De faded is een autosomaal recessieve vererving. Dit betekent dat zowel de pop als de man deze 

kleur kan vererven (split ) zonder zelf deze kleur te hebben.  

3. De roodbuik is geen mutatie, maar een selectievorm van vogels met teveel rood op de 

buik,meestal swiftmannen.  



 

Jaarvergadering 

 

Wanneer: Woensdag 25 januari 2017 

Waar:  café “De Klok”te Harkema 

Aanvang: 20.00 uur 

Alle leden zijn 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 kascommissielid 

 6  Bestuursverkiezing: aftredend Benny van den Akker 

   (herkiesbaar). Kandidaten kunnen zich tot voor het begin   

   van de vergadering opgeven bij het bestuur. 

 7  Pauze 

 8  Uitslag bestuursverkiezing 

 9  Terugblik tentoonstelling/feestavond 

 10  Rondvraag 

Tot woensdag 25 januari. 

Het bestuur. 
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De clubavonden winter 2017 

Op woensdag 8 februari 2017 komt de heer Wagenaar (opnieuw) een van zijn 

lezingen verzorgen. 

Deze avond zal in het teken staan van het ringonderzoek aan inheemse Europese vogels. 

  

Naast vogelkenner en houder is Wagenaar ook gecertificeerd  ringer en als zodanig 

heeft hij vele duizenden wilde inheemse vogels in handen gehad. 

  

We zullen een kijkje nemen achter de schermen van een ringstation en enig inzicht 

verkrijgen omtrent de zin en de onzin van het ringonderzoek. We ontdekken op welke 

wijze de determinatie, bepaling van leeftijd en geslacht van de gevangen vogels in z’n 

werk gaat en er zullen uiteraard tal van bekende en ook minder bekende soorten de 

revue passeren.  Kortom,  een keer wat anders en daarmee een avond die u niet mag 

missen! 

 

Op woensdag 22 maart 2017 komt net als vorig jaar de heer Johan Zwart 

keurmeester tropen en kromsnavels bij de NBVV. 

Deze avond zal de lezing gaan over Australische parkieten en hun mutaties. 

Daarbij zullen vele soorten voorbij komen en hun eventuele mutaties. 

Tevens zal Johan Zwart weer proberen uit te leggen waar we met elkaar op moeten 

letten. 

 

Mochten we daarna nog tijd over hebben kan hij nog wat vertellen van de Catharina 

Parkieten dan wel nog over een aantal Agaporniden. 

 

 

Beide avonden beginnen om 20:00 uur in de Klok te Harkema. 

Ik denk dat we zo weer een leuk programma voor deze winter hebben. 

Dus komt allen, dit word georganiseerd voor alle leden en niet alleen voor het 

bestuur.   

Bij deze de beste wensen voor het nieuwe jaar!!! 

Zie jullie allen op  8 februari 2017 en 22 maart 2017 

 



 

18 november was de knutsel middag voor de kinderen in de Klok tijdens de 
tentoonstelling. 
 
Het doel was meer jeugd te trekken en de ouders een kans te geven om de vogels rustig te 
bekijken.  
 
Jammer genoeg wordt de animo steeds minder. 
Maar ....... we hadden toch weer kinderen die hele mooie creaties hebben weten te maken.  
 
We hebben als afsluiting een lekker frietje gegeten met een snackje er bij. 
 
Bedankt voor de gezelligheid!  
 
Groetjes Ellen Helder en Arianne Pel. 
 
 

 
 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



Een show met 

spanning 
 

 

 
 
De kwaliteit was als vanouds. Al hun talrijke mooie vogels laten de leden van 

volièrevereniging De Woudzangers maar wat graag aan het publiek zien. 

In de grote zaal van Café De Klok in Harkema waren eindvorige week maar liefst 550 

vogels van liefhebbers van De Woudzangers te bewonderen. Trots vertelden de leden 

donderdag, vrijdag en zaterdagochtend aan bezoekers over hun hobby. De Woudzangers staat 

bekend om haar goede vogelkweek. En dus zijn de verwachtingen voor de jaarlijkse 

tentoonstelling altijd hoog gespannen. Bij deze editie - de 57ste show- bezorgden andere, 

externe omstandigheden de organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling evenwel ook de 

nodige bibbers. De uitbraak van vogelgriep leidde tot een landelijke ophok- en afscherm  

plicht. Deze gold echter niet voor de soorten -veelal kleine tropische vogels- die in De Klok te 

aanschouwen waren. Daarnaast was de ophok plicht niet van toepassing op dieren die 

hobbymatig worden gehouden. Toch had De Woudzangers bij een verdere uitbraak van het 

vogelgriepvirus zomaar met een tentoonstellingsverbod geconfronteerd kunnen worden, aldus 

penningmeester Benny van den Akker. ,,It wie wol spannend. Der siet in bepaalde druk op.” 



Van den Akker en zijn medebestuursleden hadden er niet aan moeten denken dat ze tijdens de 

voorbereiding of gedurende de tentoonstelling de leden en hun vogels naar huis hadden 

moeten sturen. ,,Gelokkich is dat net bard.” Een achttal keurmeesters van de landelijke bond 

NBvV nam de vogels op dinsdag op vlotte wijze onder handen. Over het algemeen waren zij 

zeer te spreken over de kwaliteit. 

Uiteraard wezen de keurmeesters de liefhebbers van De Woudzangers op een aantal 

aandachtspunten. De prachtige verscheidenheid aan tropen viel hen eveneens op. Er zijn 

weinig verenigingen die zo’n mooie variatie aan vogels hebben, weet 

tentoonstellingssecretaris Arend Vissia van De Woudzangers. Volgens Vissia heeft de 

volièrevereniging niet veel te klagen over het reilen en zeilen. Natuurlijk is er bij De 

Woudzangers net als bij veel andere clubs sprake van vergrijzing. Maar er komen, zo zegt 

Vissia, momenteel weer wat jeugdleden bij. De Woudzangers telt in totaal 230 leden. 

Daarmee is de vereniging de een na grootste van Nederland. De leden wonen in de wijde 

regio. ,,Se komme oeral  wei; fan Grou  oan’t Zoutkamp.” Op de tentoonstellingsdagen, 

traditioneel medio november, komen de leden graag naar De Klok in Harkema. Het gefluit en 

gezang vanuit de kooien maakt de show traditioneel mede tot een vrolijke happening. De 

vogels leken weinig last te hebben van het rondwarende griepvirus dat de organisatie van de 

show dit keer een beetje minder relaxed maakte dan  normaal gesproken. 

 

De kampioenen van De Woudzangers-show van 2016  

op een rijtje. Tentoonstellingskampioen H. Pel uit Kollumerzwaag met een weddelsaratinga, 

93 punten en bondskruis; J. Eekkerk, Damwâld: kleurkanaries EK, wit, 92 punten en 

bondsmedaille(BM); C. Wiersma, Harkema: kleurkanaries EK, geel, 93en BM; K. de Meer, 

Buitenpost: kleurkanaries EK, bruin, 91enBM; S. Roorda, Harkema: kanaries stel, wit, 187 en 

BM; W.Weening, Harkema: kanaries stam, wit, 374 en BM;R. van derVeen, Harkema, vorm-

postuur EK, raza espanol, 92; R. van derVeen, Harkema: vorm-postuurstel, raza espanol, 185; 

Y. terVeld, De Wilp: zebravinken EK, Isabel bruin, 90; R. van der 

Veen, Harkema: tropen EK, bleeksnavel spitsstaart amadine,93 BM; G. van Lune, Buitenpost: 

tropen OK, goudbuikje, 93; J.Lettinga, Tytsjerk: tropen stel, zwavelgele dikbekcini, 187 

BM;J. Elzinga, Triemen: Europese cultuur EK, vinkwildkleur, 92BM; J. van Hijum, De 

Westereen: standaard grasparkieten EK,cinnamon hemelsblauw, 91; S. de Boer, 

Kollumerzwaag: groep21 EK, personatus groen, 91; B. Wassenaar, Stroobos: groep 21OK, 

fischeri groen, 92; K. de Boer, De Wilp: groep 22 EK, Catharina turquoise, 93 BM; Benny 

van den Akker, Surhuisterveen:groep 22 EK, turquoisine groen, 93 BM; Benny van den 

Akker,Surhuisterveen: groep 23 OK, turquoisine groen, 92; A. Helder,Drogeham: groep 24 

EK, valkparkiet opaline, 93 BM; D. Hoeksma,Drogeham: groep 24 OK, valkparkiet lutino, 

92; A.T. Vissia,Burum: groep 25-26 EK, roodstuitparkiet, 93 BM; A.T.Vissia, Burum: groep 

25-26 OK, roodstuitparkiet, 92; H. Pel,Kollumerzwaag: groep 27-28-29-30 EK, 

weddelsaratinga, 93; S. 

Brouwer, Surhuisterveen: groep 27-28-29-30 OK, koningsparkiet;A. Helder, Drogeham: 

groep 34 EK, Australische kuifduif,93; A.T. Vissia, Burum: parkieten stel, roodstuitparkiet, 

187; J.Elzinga, Triemen: jeugd EK, vink wildkleur, 92; D. Hoeksma,Drogeham: jeugd OK, 

Senegal tortelduif, 91; A.T. Vissia, Burum:derby, roodstuitparkiet, 93; A. Helder, Drogeham: 

vijfbeste vogels (Avicultura-beker), 462. 

 

 

 

 
 



Tsja, daar zit je dan… Opgegeven door Jan Andringa om een stukje te schrijven voor in het 

clubblad. En dan komt de grote vraag naar boven; waar moet ik over schrijven? 
 
U kent het wel, dat ene jaar dat het allemaal niet zo wil lukken. Helaas werd het voor mij dit jaar 
werkelijkheid. Sinds 3 jaar ben ik in het bezit van een aantal tropische vogels. De eerste 2 jaar gingen 
redelijk goed, geen top seizoenen maar toch wel een leuk aantal jonge vogels om mee te doen aan 
de onderlinge TT en om verder mee te fokken. 
 
Het eerste jaar zat alles door elkaar in de volière, ontzettend gezellig natuurlijk alleen door de 
aanwezigheid van o.a. zebravinken kwam er van de overige tropen niet veel terecht. Nesten werden 
gemaakt en het eerste ei was soms al een feit. Totdat er een koppeltje zebravinken het nest ook even 
kwam inspecteren en vond dat dit een hoop werk scheelde dus besloot het nest over te nemen. 
 
Het tweede jaar is de keuze gemaakt om de zebravinken binnen te houden in de reeds aangeschafte 
en vernieuwde broedkooien. Bijkomend voordeel is dat ik veel gerichter kon kweken op kleur en 
kwaliteit. Dat dit een goede keuze was werd dat jaar ook bevestigd door een mooi aantal jongen 
buiten, ook de zebravinken deden het in de eerste 2 ronden aardig en brachten een aantal jongen 
groot. Tijdens de TT bleek zelfs dat er een kampioen tussen zat. 
 
Het afgelopen jaar begon dus vol goede moed. 26 broedkooien en reeds een extra volière die 
gebruikt kan worden om de jonge vogels in op te vangen. Binnen werden de zebravinken gekoppeld 
en verdeeld over de hokken. 
 
Toen begon het… de dagen langer, het weer steeds iets mooier. Langzaam maar zeker kwamen ook 
de vogels buiten in een broedstemming. Mannen begonnen luidkeels te zingen en sommige soorten 
houden er werkelijk prachtige paringsrituelen aan over. Heerlijk om dan op je vrije dag even rustig 
buiten te zitten en te genieten van het gezang en gedrag van deze kleine wezentjes. Het 
nestmateriaal werd langzamerhand opgehaald en her en der werd een nestkastje gevuld met alle 
benodigdheden voor een mooi nest.  
NIETS – HELEMAAL NIETS, dat is het eindresultaat dit seizoen. Er werden amper eieren gelegd, en 
degene die er wel waren kwam niet uit. Slechts 1 diamant vink kwam uit en werd groot gebracht, 
helaas bleek deze na terugkomst van de vakantie op een leeftijd van ruim 3 maanden en volledige 
zelfstandigheid dood in het nestkast te liggen. 
 
Maar de zebravinken dan??? Nou, dit ging wel iets beter, met de nadruk op iets. Van de uitgekozen 
koppels zijn er uiteindelijk wel wat jongen gekomen maar meer dan de helft van de ouders heeft z’n 
eieren niet uitgebroed of de jongen niet groot gebracht. Het probleem… tsja dat is heel lastig. Buiten 
is het weer altijd een belangrijke factor, tevens is de aanwezigheid van de vrij felle cubavinken tijdens 
het broedseizoen misschien een reden, hoewel het voorgaande jaren wel goed ging. Tevens zijn er 
wel een aantal soorten bijgekomen waardoor ik na een rekensom tot ontdekking kwam dat het 
aantal vogels per m3 misschien ook wel iets aan de hoge kant is. 
 
Oplossingen liggen niet voor de hand maar de ideeën voor komend jaar zijn er in elk geval wel. 
Allereerst komt binnen een kleine vlucht voor de jongen. Daardoor kunnen beide volières aan elkaar 
verbonden worden wat de vogels meer ruimte geeft. Met de zebravinken ga ik dit jaar een voor mij 
nieuwe methode gebruiken die volgens de deskundigen héél effectief moet zijn. We zullen zien… 
Komend jaar hoop ik in elk geval weer op een mooi aantal EK vogels van 2017.  
 
Groeten Yorick ter Veld, 
Bij deze nomineer ik Wietze van de Veen, waarom?  Omdat hij na 2 jaar nog steeds zijn afspraak niet 
is nagekomen!!! 



Kweeklijst 2016 

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,  

Roodstuit wildkleur, Pennant  Rosellas, 

Bergparkieten, Barrabanden, Pracht Rosellas 

I Sevinga, Wibrandstraat 14 

9873RD  Gerkesklooster 0512-351696 

Kweeknummer BZ38 

Agapornissen Roseicollis, Fischeri, Nigrigenis, 

Xantops, Austr. Konings, 

Edel papagaaien, Rose kakatoes. 

 

KA Bakker, Reitsmastrjitte 12 

9281LD Harkema 0512-363303 

Kweeknummer AW74 

Lizard, Raza Español Rheinlanders kanaries, 

Binzen en Bichenow astrildes, 

Goudvinken. 

C Wiersma, Dwerssingel 2 

9281RN Harkema 0512-362971 

Kweeknummer VM15 

Kanaries Geel intensief, Geel schimmel, 

Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel. 

WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 06-51468225 

Kweeknummer 1MGV 

Raza Espagnôl. Muncheners. 

Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70 

9281NG Harkema 0512-360240 

Kweeknummer 9PAB 

Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur, 

grijs en isabel. 

W Bakker, de Zwaluw 12 

9231KG Surhuisterveen 0512-362812 

Kweeknummer AX03 

Pruimekoppen, Turquoisines opaline, 

Splendid wildkleur 

M Posthumus, It Oerset 6 

9284 SM  Augustinusga  0512-352071 

Kweeknummer 4PTL 

Wildkleur roodbuik Turquoisines, Pastel 

roodbuik Turquoisines, Wildkleur Splendid, 

Witborst blauwe Splendid 

A.Vlieger, Heidewei 70 

9299 HZ Zwagerbosch 06-25040148 

Kweeknummer 5RGL Ps 84407 

Halsbandparkieten Witkopwitstaarten               

( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in 

Opaline. 

R Kempenaar, Suder Stasonsstrjitte 8 

9271HB  Zwaagwesteinde 06-37345124 

Kweeknummer N115 

Grijze Roodstaarten, Halsbanden, Pruim 

koppen, Conclurry’s, Putters, Groenlingen, 

Elzen en Barmsijzen, Gordelgrasvinken, 

Cubavinken,Japansemeeuwen,Gouldamadines, 

Driekleurpapagaaiamadines,Zilverbekjes, 

Mozambiquesijzen, Bichenows, Binzen 

astrildes,Fife Fancys.  

B. Rekker, Pastorijehof 11 

9294KB Oudwoude 06-29156265 

Kweeknummer 4RDR 

Swift parkieten wildkleur, Turquoisines wildkl  

en div.mutaties, Bourkes wildkleur en diverse 

mutaties. 

R. Veenstra, Kievitstraat 45 

9291HN Kollum 06-20263432 

Kweeknummer 9KHN 

Email: rene@aga-roseicollis.com 

Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten. 

Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten, 

Fallow en splitten, Kuiven. 

Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel. 

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



 



 

Agenda 2017 

Ledenvergadering:     25-01-2017  aanvang 20.00 uur zaal de Klok Harkema 

Film/Dia avond:     08-02-2017  aanvang 20.00 uur zaal de Klok Harkema 

Film/Dia avond:     22-03-2017  aanvang 20.00 uur zaal de Klok Harkema    

TT vergadering:     11-10-2017  aanvang 20.00 uur zaal de Klok Harkema 

Inleveren TT formulier: 18-10-2017             aanvang 19.00 uur zaal de Klok Harkema                   

Tentoonstellingweek:    13 t/m 18-11-2017               zaal de Klok Harkema                                               

Feest avond:      25-11-2017   aanvang 19.00 uur zaal de Klok Harkema 

 

 

Vogelmarkten 2017 

 

Op 28 januari, 25 februari en 25 maart  worden de volgende vogelmarkten van het jaar 

2017 weer gehouden, in de zaal van “de Klok” aanvang 8.00 tot 10.00 uur, waar een ieder 

hartelijk welkom is, om een vogel aan te schaffen, of de overtollige vogels te verkopen. Ook 

ben je welkom voor een praatje, of je vogelvrienden te ontmoeten, onder het genot van een 

kop koffie, of iets sterkers, om de clubkas te spekken is de lotenverkoper aanwezig. Dus 

redenen genoeg, om op de laatste zaterdagmorgen van de maand langs te komen bij de Klok 

en misschien kunt u wat langer blijven, om zo de markt ook wat langer open te houden, 

misschien heeft u ook een idee hoe wij dat moeten aanpakken, dus graag tot ziens namens de 

marktmeester.   AT Vissia. 

Clubblad                                                                                                                                             

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

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

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

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

nieuws op 25 maart 2017.           De Redactie 

 

 

Nieuwe Leden 

 

nieuw lid:            P Postma, Doarpsstrjitte 14, 9287 LX Twijzelerheide. Tel 0511-402977 

steunlid:              E Laanstra, Buorren 54, 9223LD  Houtigehage tel. 0512-355626 
 



 



 

Natuurlijke Avicultuur 

Even voorstellen: wie ben ik en wat is Natuurlijke Avicultuur  

 

Wie ben ik: 

Mijn naam is Henk Miedema 48 jaar.  In 2015 was ik 25 jaar lid van volièrevereniging de 

“Woudzangers”. Zelf houd ik kanaries en neophema’s in 2 verschillende buitenvluchten. Mijn 

vogels zitten dus 4 seizoenen per jaar buiten. Ik interesseer mij in de vogelhobby al jaren 

voor de voeding van volière vogels. 

Interessant vindt ik vooral hoe vogels zich  in de natuur, in de 4 verschillende seizoenen 

voeden en wat ik daarvan kan  toepassen voor de vogels in de volière.     

Natuurlijke Avicultuur:  

 Natuurlijke Avicultuur  gaat over vogelvoeding van zaad etende vogels in de natuur. 

 We gaan ieder kwartaal bezig met de vraag : hoe krijgen we onze volière vogels, strak in het  

verenpak 

 En wat kunnen we daarbij leren van de natuur ieder kwartaal wil ik dit jaar wat in de 

clubkrant over schrijven, in dit januari nummer een introductie van mijzelf en de vergelijking 

van oppervlakte Voedingsgebieden tussen Natuur en Avicultuur 

   

Voorbeeld vogelvoeding strak in het verenpak 

Het eerste clubblad komt uit in januari we zitten dan midden in het winterseizoen                                        

Buiten hangen allemaal mezenbollen en potten pindakaas. Maar wat eten onze  zaad etende  

vogels in de natuur tijdens de winterperiode? En wat kunnen we van de vogels in de natuur 

leren voor onze volière vogels en wat kunnen we de volièrevogels het  beste voeren? 

Doe mee, denk mee en praat mee.  

Heeft u een idee wat  zaad etende vogels in de natuur eten tijdens de winterperiode 

Wat  geeft u uw volière vogels  tijdens de winterperiode  

Reacties zijn welkom:  Mail:  Miedema176@hotmail.com  of naar 

redactie@dewoudzangers.nl 

In dit eerste deel van Natuurlijke Avicultuur wil ik met u hebben  over: de  Invloed van de 

grootte van het voedingsgebied op vogelvoeding en  wat we daarbij van de natuur kunnen 

leren. 

mailto:Miedema176@hotmail.com
mailto:redactie@dewoudzangers.nl


 

Deel 1.vergelijking afmetingen  voedingsgebied op vogelvoeding in Natuur en Avicultuur 

 

 

 

                      

                        Natuur                                                                   Avicultuur 

Het lijkt een open deur om afmetingen in voedingsgebieden te vergelijken, als we beide 

gebieden  naast elkaar zetten levert het ook  verassende leerpunten  op. vandaar dat we 

eerst deze open deur  in trappen van de afmetingen van het voedingsgebied  door 

kenmerken schematisch naast elkaar te zetten Dit ziet er dan als volgt uit: 

Oppervlakte voedingsgebied 

 NATUUR AVICULTUUR 

Afmeting Opp. veel m2 
hectare 

Opp. Enkele 
 m2  
meters 

VOEDINGPLAATS ETEN is OP 
DIVERSE 
PLEKKEN 
AANWEZIG 

ETEN OP 1 OF 
ENKELE 
PLAATSEN 
aangeboden 

ENERGIE FOURAGEREN 
VRAAGT VEEL 
ENERGIEdoor 
vliegen en 
zaden moet 
van de plant 
worden 
gehaald 

FOURAGEREN 
VRAAGT WEINIG 
ENERGIEalles 
staat in bakjes 
klaar 

DIVERSITEIT GROOT door 
Verschillende 
soorten zaden 

DOOR VASTE 
ZAADMENGELING 
KLEIN 

AANBOD 
VOEDING 

VERSCHILLEND 
PER SEIZOEN 

VEELAL IEDER 
SEIZOEN GELIJK, 
SOMS  EIVOER IN 
VOOR EN NAJAAR 

 
VOORRAAD OP IS OP  IEDERE DAG 

AANGEVULD 



 

 

   

 

 

Toelichting,Conclusies,leerpunten 

en adviezen uit de natuur: 

Toelichting: 

Het is duidelijk dat een natuurvogel een  veel  grotere afmeting als voedingsgebied heeft op 

basis van  vierkante meters t dan onze volière vogels voor het zoeken naar Voeding.(open 

deur)  

Dit heeft een aantal voor- en nadelen De voeding voor vogels in de natuur is op diverse 

plekken verspreid en zitten vaak vast aan planten enige lenigheid  en acrobatiek  om zaden 

los te krijgen en op te eten is vereist Dit betekent dat de Natuurvogel veel meer moet 

vliegen/bewegen en dus veel meer energie  moet gebruiken dan zijn  volière genoten Het 

gevaar bij volière vogels is dat deze te weinig beweegt en te dik of vet wordt. Gewicht is dus 

een zeer belangrijke factor om vogels in een goede conditie te houden (bij mensen niet 

anders) 

Een ander voordeel van de Natuurvogel in zijn grootte  voedingsgebied is dat hij een grote 

keuze heeft in voeding Er is een grote diversiteit aanwezig, waardoor de Natuurvogel alle 

nodige voedingstoffen krijgt v  De volière vogel heeft een beperkte variatie  doordat hij een  

vaste zaadmengeling krijgt aangeboden(dus op termijn toch eenzijdig) Ook krijgt de volière 

vogel ieder seizoen hetzelfde, hoewel sommigen tijdens rui en kweekperiode ook ei voer 

aanbieden maar dat is het dan ook. De volière vogel krijgt geen voeding aangeboden die per 

seizoen verschilt. 

De Natuurvogel vindt eten  tot het op is en op=op en daarna is het hongeren, dit zorgt er ook 

voor dat de Natuurvogel niet te dik wordt het Gewicht blijft keurig op orde en geen gram 

teveel want als er een Predator is dan moet je vlug en lenig zijn en snel weg kunnen komen. 

Ook kan een vogel niet te lang op een plek foerageren anders is hij een gemakkelijke prooi 

voor een Predator dus snel kleine hoeveelheden eten en weer weg. Dus effectiviteit is voor 

een Natuurvogel van groot belang. 

 in de volière is  de noodzaak van Predator minder aanwezig, De enige Predator is de 

verzorger en zo nu en dan een kat of een roofvogel.          

   

Predatoren Tijdens eten 
kun je ook 
gegeten 
worden dus 
korte tijd voor 
eten 

Niet aanwezig. 
Vogels kunnen 
rustig eten 

 
GEWICHT 
 

VOGELS 
hebben  ideaal 
gewicht   

Vogels hebben 
neiging tot 
overgewicht 
 
 



Een ander belangrijk verschil is dat de diversiteit in een groot gebied vele malen groter is en 

het aanbod verschilt ook per seizoen verschilt dan in het kleine gebied van de volière 

In  de vergelijking over  de opp. Van  voedingsgebieden volgen kunnen we de volgende 

conclusies trekken  

  Conclusies: 

1.het voedingsgebied van de Natuurvogel is vele  malen is de grootste zorg voor de 

Natuurvogel is dat hij een ideaal gewicht heeft,lenig en acrobatisch iszodat hij goed de zaden 

kan bereiken en in conditie blijft om aan zijn predatoren te kunnen ontkomen, daar hoort ook 

hongeren bij  als de voorraad in het gebied op is. 

2.Ook grote hoeveelheden per keer eten lukt een Natuurvogel niet anders zit hij te lang stil op 

een plek en  wordt  prooi. 

3.Door het grote gebied is de voedings diversiteit groot, waardoor benodigde voedingstoffen 

per keer en het hele jaar door ingenomen kan worden. 

Adviezen uit de Natuur voor  volière vogels 

Advies1Voer de volière vogel het liefst per dag, in porties die de vogels in 1 dag op kunnen 

eten de volgende dag moeten de voerbakken. Dit wordt gerantsoeneerd voeren genoemd 

maar is in feite een heel natuurlijke manier van voeren ook hongeren van de vogels hoort 

daarbij, blijf je vogels goed observeren en geef indien gewenst aan het einde van de middag 

nog een beetje voer bij. 

advies 2. We  kunnen  de voedingsdiversiteit vergroten door de volière vogel ook dagelijks 

een klein beetje ei voer aan te bieden(wat we verder nog kunnen doen per seizoen aan 

voeding aan kunnen bieden, volg dan de komende afleveringen van Natuurlijke Avicultuur)  

advies3. We zouden de vogels ook wat meer aan het werk kunnen  zetten om aan zij eten te 

komen. 

 advies 4. Doe mee, denk mee en praat mee over Natuurlijke Avicultuur. 

Om de diversiteit per seizoen te vergroten voor u de volgende vraag: Heeft u een idee wat  

zaad etende vogels in de natuur eten tijdens de winterperiode. Wat  geeft u uw volière vogels  

tijdens de winterperiode.  Reacties zijn welkom: 

Mail: Miedema176@hotmail.com 

Of naar redactie@dewoudzangers.nl 

Soms ben ik ook op de vogelmarkt te vinden, ook daar kunnen we even praten 

Bel of app naar 06-40892256.   Alvast dank voor de reacties  

mailto:redactie@dewoudzangers.nl


 

 



Lezersmarathon 

Van jongs af aan ben ik altijd al bezig geweest met vogels. Mijn opa en vader hadden diverse 

volières en  kooien en hebben allerlei soorten vogels gehad en gekweekt. Al snel kreeg ik 

eigen kooien en een eigen volière en begon met het houden van en kweken met grasparkieten. 

Daarnaast zijn er diverse soorten geweest (te veel om op t noemen), maar altijd is de 

grasparkiet op nummer 1 blijven staan. In 2008 ben ik gaan samenwonen en kon ook de bouw 

van een kweekruimte beginnen. Al snel stond er een schuurtje van 2,5 bij 3,5 meter met 4 

aangrenzende volières. Grasparkieten in diverse kleuren heb ik succesvol gehouden en 

gekweekt. Denk hierbij aan regenboog, texas clearbody, fallow en kuif. 

In de afgelopen 8 jaar zijn er al diverse verbouwingen geweest. Hoofdreden was de komst van 

valkparkieten. Deze heb ik in diverse kleuren gehad en gekweekt. Ben begonnen met bonte 

witmaskers, lutino witmaskers (albino) en al snel had ik ook 

een aantal brons fallows,  pale fallows, geelwangen en 

gezoomden zitten. Veel mooie bijzondere kleuren, maar van 

een kwaliteitsvogel was niet echt te spreken.  

Omdat de interesse in de plaatselijke vogelvereniging 

(Edelzangers Buitenpost) groeide, ben ik daar 5 jaar geleden 

lid geworden. Dit was tevens een soort omslagpunt wat betreft 

de valkparkieten. In plaats van bijzondere mutaties te kweken 

ging mijn interesse over naar de wildkleur. Wildkleur waar een 

TT mee te spelen is. Via een goede vriend kon ik een 3 tal 

koppels kopen die ik uit Zeeland heb gehaald. Vervolgens heb 

ik alle mutaties verkocht en mij toegelegd op de wildkleur. 

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en heb ik mijn collectie 

kunnen uitbreiden door opnieuw een aantal vogels van zeer goede kwaliteit uit Zeeland te 

halen. Ook zitten er een paar mooie eigen kweek vogels tussen en is er toch weer een mutatie 

terug gekomen namelijk de gezoomde. Gezoomde heb ik nu in EF en DF en ga ik proberen 

dmv koppelen aan de wildkleuren om het formaat beter te krijgen. 

Momenteel zitten er dus grasparkieten, valkparkieten, een verdwaald koppel swiften en…. 

Bourkes! Deze laatste heb ik een paar maanden geleden aangeschaft. Kunnen prima in 

combinatie met de valken en zorgen voor een melodieus geluid. 

Helaas heb ik door het te koop zetten van onze woning, de collectie vogels behoorlijk moeten 

uitdunnen. We zijn opzoek naar een woning met meer tuin en dus meer ruimte voor de 

vogelhobby. Mocht alles gaan zoals wij hopen, dan kan de collectie volgend jaar weer worden 

uitgebreid en zullen er wellicht nog wat soorten bij komen. 

Met vriendelijke groet, Harm de Haan. 

Bij deze wil ik Janco Dijkstra nomineren om de marathon voort te zetten.Beste vogelvrienden, 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwi-TF4_PQAhWLVRoKHU_vABkQjRwIBw&url=http://tropischevogels.eu/valkparkiet/&psig=AFQjCNHFFQLWrHLLES72bGqv1bbAETRjrA&ust=1481808070843938


De eerste vogelshows zijn alweer tot hun einde en voor ons zijn de resultaten alweer 

opgekrikt vergeleken met vorig jaar. Op onze eigen show wist ik dan ook drie keer kampioen 

te worden. En dat betekent dat ik mijn grootste (nou ja, groot…) alweer verslagen heb en 

daarmee duid ik natuurlijk op mijn vader. Ik werd dit jaar kampioen met een enkeling Raza 

espanol, een stel Raza espanol en een enkeling bleeksnavel spitsstaartamadine. Een plank vol 

met bekers dus. 

In Surhuisterveen dacht ik weer opnieuw 

kampioen te zijn, maar blijkbaar zat het 

keurbriefje van mijn vader tussen die van mij. 

Een foutje kan iedereen overkomen, maar deze 

mocht ik de hele week aanhoren. 

De Friese kampioenschappen liggen weer in het 

verschiet en we maken ons nu klaar voor deze 

show. Het is nu een kwestie van de vogels de 

juiste hoeveelheid voer te geven, zodat ze straks 

goed in vorm zijn. Net voor de shows moeten ze goed gepoetst worden en dan maar hopen op 

een goed resultaat.  

Na dit stukje weet ik niet veel meer te vertellen, toch wil ik iedereen veel succes wensen met 

de komende vogelshows! 

In onze laatste edities heb ik gezien dat de lezers nogal fan zijn van moppen, nu heb ik er ook 

een mooie gevonden om de leegte wat te vullen, nu maar hopen dat hij wordt goedgekeurd. 

Rode vogel 

Er is in Bern een grote overlast vogels, de burgemeester roept de hulp en plaatst een 

advertentie in de krant, de volgende dag komt een man met een rode vogel, De man zegt, ik 

kan alle vogels weghalen hier in Bern, maar dan moet je me niet vragen hoe ik het heb 

gedaan. De burgemeester gaat akkoord. De volgende dag zijn alle vogels weg. Komt de 

burgemeester bij de man: "Ik heb een vraag, heb je ook toevallig een rode turk?    

Zin in 

Een rupsje zat in het gras en zag een vers blaadje liggen. De rups dacht, daar heb ik wel zin in. 

Maar het rupsje wist niet dat er verder een vogel in een boom zat. De vogel dacht, mmhh ik 

heb wel zin in dat rupsje. Maar de vogel wist niet dat er een poes op het muurtje zat. De poes 

dacht, mmhh ik heb wel zin in die vogel. Maar de poes wist niet dat er een emmer water naast 

het muurtje stond. De poes sprong van de muur maar viel in het water. 

Wat kun je hieruit besluiten?  

Hoe meer zin je hebt, hoe natter de poes.  

Groetjes, Romke van der Veen. 



Er waren dit jaar 4 jubilarissen. 

Sjirk Pitstra, 25 jaar, lid NBvV en Woudzangers 

Sipke Brouwer, 25 jaar, lid NBvV en Woudzangers 

Ronnie Kempenaar, 25 jaar, Lid NBvV  

Renze de Jager, 25 jaar lid van de Woudzangers 

De voorzitter van  de NBvV, afdeling Friesland, Sicco Veenstra heeft de bijbehorende 

medailles overhandigd aan de jubilarissen. 

Naast de spelden en bloemen krijgen de jubilarissen een klok met inscriptie van de voorzitter 

van de Woudzangers, Sipke Brouwer. 

  

  

 

Op de feestavond is Benny van den Akker gehuldigd door de Voorzitter van het hoofdbestuur 

van de NBvV, de heer Klaas Snijder. 

Benny ontving de speld voor 

Bijzondere Waardering voor zijn 

jarenlange inzet in het bestuur, 

als penningmeester van onze 

vereniging de Woudzangers. 

 

 

 

 

 

 



 

 Daar kweek ik nu mee, heb er inmiddels 10 zitten, alleen ik kan ze niet uit de boom krijgen! 

 Ale Helder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nawoord 

Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 97, tevens het laatste clubblad van het jaar 2016. 

Ik hoop dat u er veel leesplezier van hebt gehad en alweer uitkijkt  naar de clubbladen van 

2017. Ik heb ze met veel plezier gemaakt en hoop dat in 2017 weer voort te zetten.                       

Als eerste wil ik Romke v/d Veen en Thea Zuidema bedanken, voor de hulp bij de verloting 

op onze 57
e
 onderlinge vogel tt, dat was meer dan geslaagd. Ook diegenen die prijzen hebben 

geschonken heel veel dank daarvoor, zo zie je maar weer vele handen maken licht werk.                                                                                                                                                        

S Brouwer bedankt voor het voorwoord, de moppen waren er dit keer ook weer bij, om de 

lachspieren te trainen en na enig denkwerk, is dat wel aardig gelukt.                                         

BE van den Akker bedankt voor de hulp bij het samenstellen van het clubblad, ook de 

ledenwijzigingen zijn binnen gekomen, alhoewel dat niet altijd positief is, want er hebben dit 

keer meer opgezegd, dan dat er nieuwe leden bij zijn gekomen, maar dat is momenteel bij 

elke vereniging de trend .                                                                                                             

J Andringa bedankt voor de notulen, die waren heel vroeg, ook mag ik jullie feliciteren met de 

geboorte van jullie zoon Marten, nu maar hopen dat er net zoveel vogelbloed inzit als bij jou, 

dan hebben wij, er met een jaar of wat weer enkele jeugdleden bij.                                               

Y ter Veld en H de Haan jullie ook bedankt voor de lezersmarathon. Yorrick als het winter 

word, komt Wietze te snert eten heeft hij mij verteld, dus dan komt hij de afspraak na enige 

jaren toch na.                                                                                                                                

A Helder wil ik verder ook succes wensen met zijn nieuwe vogels, gewoon blijven proberen 

om ze uit de boom te krijgen, want de aanhouder wint altijd.                                                               

H. Pel bedankt voor de Pellerubriek en de sprekers, nu maar hopen dat er veel animo onder de 

leden is om te komen. Ik zou wel willen dat zaal te klein was, wat ook moet lukken met 

zoveel leden. Ook de dames Pel en Helder, bedankt namens de knutselkinderen, jammer dat er 

zo weinig animo voor was, misschien word het volgend jaar weer beter.                                                          

W Weening weer bedankt voor de vogelweetjes en de mop, die heb je zeker niet verteld, op 

de vogelshow in Leuven.                                                                                                                   

Romke v/d Veen jij ook weer bedankt, voor je bijdrage 

aan dit clubblad, jammer dat jij geen bingo had op de 

feestavond, gelukkig mocht je wel naar voren met de 

bingo kaart van je vriendin. Volgend jaar komt  ze zelf 

naar voren heeft ze mij beloofd.  Maar met de verloting 

ging het wel beter, want ik mocht jullie wel enkele 

dozen met vlees geven.  H Miedema jij ook bedankt, 

voor jou deel 1 van het 4 delige verhaal wat jij gaat 

aanleveren. Fam P van Dekken jullie ook bedankt, voor 

het warme onthaal wat ik bij jullie heb gehad, ik heb 

van jullie genoten en weer veel geleerd.  De nieuwe leden wil ik ook welkom heten, bij de 

Woudzangers en zie jullie graag verschijnen op de evenementen van de Woudzangers.                                                                                                 

Verder wil ik iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2017 wensen en wees vooral 

voorzichtig, met het afsteken van vuurwerk!     

       AT Vissia     

kleurplaat 
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