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Voorwoord
Wat hebben we weer een prachtige zomer gehad. Zodat een ieder aan zijn trekken is
gekomen, wat het weer betrof. Tevens is te hopen dat een ieder, ook een goed broedseizoen
achter de rug heeft. Met veel jonge vogels op stok, zodat die voor de tentoonstelling in
aanmerking komen, om geshowd te worden.
Want als het lukt en mee zit, willen wij graag met jullie hulp en inzending, er graag weer een
mooie show organiseren.
Op 11-11-2019 t/m 16-11-2019 hopen we voor de 60ste keer, als volièrevereniging de
Woudzangers tentoonstelling te mogen organiseren, met een mooie en goede inzending van
vogels.
Zodat een ieder kan zeggen, dit is weer een echte Woudzangers tentoonstelling!
Dus leden probeer ook eens een paar vogels in te zenden, het is altijd de moeite waard, om
een keer mee te doen.
De Friese kampioenschappen zijn dit jaar in Leeuwarden en worden door Leeuwarden 2
georganiseerd en wel in de Scantri hal, dit is meteen hun kerst show.
De inschrijf formulieren zijn op onze t/t vergadering te verkrijgen, die op woensdag 9 -10-’19
in de Klok is. Ook kunt u deze formulieren printen vanuit onze website.
Het reglement en vraagprogramma vind u elders in dit clubblad, plus het programma van de
feestavond.
Er zijn fruitmanden bezorgt bij R v d Veen, W Alma en M Oppedijk, allemaal van harte
beterschap gewenst.
Nieuwe leden van harte welkom bij de Woudzangers en graag tot ziens, op de vergaderingen,
clubavonden of op de feestavond en op onze vogelmarkten, op de laatste zaterdag van de
maand.
Graag tot ziens op onze t/t vergadering en onze onderlinge vogelshow, veel succes op de
diverse tentoonstellingen.
Vriendelijke Sport groeten,
Sipke Brouwer
Kleurwedstrijd
Dit keer is er voor de jeugd weer een kleurwedstrijd met mooie prijzen, ieder kind t/m 12 jaar
mag meedoen. We gaan het in 3 categorieën verdelen, namelijk 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 8 jaar en 9
t/m 12 jaar en dan de jongens en meisjes apart. In iedere groep komt een prijswinnaar en de
rest krijgt ook allemaal een prijs, dus kinderen van leden of kleinkinderen, doe allemaal mee
en stuur je kleurplaat, zo mooi mogelijk gekleurd op naar de redactie: AT Vissia, Herestraat
17, 9851 AA Burum. De kleurplaat staat verderop in dit blad of print deze uit.
De prijsuitreiking is dan op vrijdagmiddag in de Klok op 15 november om 17.00 uur. Na de
prijsuitreiking, krijgen alle kinderen nog patat met een frikadel. Ook hangen de kleurplaten
tijdens onze 60e onderlinge tentoonstelling in de Klok.
AT Vissia

Uit oude
kranten

Kennismaking met de fam. T Miedema
Dit keer was een afspraak, voor deelname aan “De kennismaking met”, ook weer snel geregeld, want
toen ik Teake op de vogelmarkt van augustus vroeg, of hij mee wou werken was het antwoord direct
positief, alleen kon het niet op een door de weekse dag, maar in het weekend, omdat Teake
internationaal chauffeur is en dus door de week van huis is.
Nou dat was voor mij
geen probleem, al
helemaal niet toen
Teake zei, neem Thea
dan ook even mee,
maken we er een
gezellige avond van, dat
hebben we dan ook
gedaan.
Daarom reed ik samen
met Thea zaterdagavond
7 september, naar de
Roggekamp 17 in
Harkema waar Teake en
Janke wonen, bij
aankomst eerst even
kennismaken, alhoewel
we elkaar wel konden,
zijn Teake en ik met de hond Amy, een border collie van 12 jaar oud, eerst naar de vogels gegaan, om
wat foto`s te maken en even bijpraten over de vogels. Toen we zo bij de vogels stonden te praten,
kwamen de vrouwen ook buiten en liet Janke, de vogels ook door Thea bewonderen. Ik hoorde nog dat
Janke tegen Thea zei, deze bonte boer eet mij uit de hand, terwijl Teake tegen mij had gezegd, nu ze
weer eieren hebben, is de man vreselijk kwaad en ja hoor, daar hoorde ik Janke al krijsen, want de
bonte boer pakte haar bij de vinger, in plaats van de zonnepit aan te nemen.
Daarna zijn we weer in huis gegaan, waar Janke koffie ging maken en wij wat konden kletsen.
Nadat we koffie met wat lekkers hadden genuttigd, zijn Teake en ik bij de hoge tafel gaan zitten en
kon ik beginnen met mijn vragen.
Teake is geboren en getogen in Hallum, waar hij ook de lagere school heeft bezocht, het vervolg van
de studie was op de landbouwschool in Marrum, toen die ook volbracht was, is hij als
heftruckchauffeur en loodsmedewerker 2 jaar werkzaam geweest bij een aardappelhandelaar.
Toen kwam de militaire dienst, wat hij ook heeft doorstaan. Toen dat afgelopen was, ben ik bij
Althuisius in Tzumarum begonnen, als chauffeur en dat word dit jaar in oktober 40 jaar en daar heb ik
het nog steeds naar mijn zin.
Hoe is jou vogelhobby ontstaan, toen ik 10 jaar was ben ik al begonnen met vogels, dat waren eerst
duiven, daarna grasparkieten en weer wat later grote parkieten, zoals valkparkieten en wat rosella’s.
Toen ik getrouwd ben en internationaal chauffeur was, dus de hele week van huis was, heb ik de
vogels weggedaan. Toen heb ik wel 15 jaar geen vogels meer gehad, maar toen ik bij Janke kwam
wonen, ben ik weer begonnen met vogels, omdat Janke het ook mooi vind. Nu heb ik de volgende
soorten Rose kakatoes, Pastel bergen, Pennanten wildkleur, Pruimekoppen, Bonte boeren, Pyrrhura
violet turquoise opaline, Kakerieken in diverse kleuren en Fischeri;s.

Het voer wat ik de vogels geef, is voor de kakatoes van Slaats, een speciale papagaaien mengeling, de
grote parkieten krijgen Vogro, voor grote parkieten en de rest krijgt gewoon parkieten zaad van Slaats
en het eivoer is ook van Vogro, wat ik koop bij Gooi Sikkema van de Leyen in Drogeham.
Verder krijgen ze wel groenvoer zoals vogelmuur en soms wat sla, ook krijgen ze geregeld een stukje
appel, pruimen geef ik ook wel eens en maïskolf, zijn ze ook gek op, dat ik in de vriezer bewaar en een
dag in water laat ontdooien, om het daarna aan de vogels te geven en zondags krijgen ze stokbrood
zonder kruidenboter.
Het verzorgen van de vogels doet
Janke door de week samen met de
hond Amy, want die is er altijd bij,
dat is al van jongs af aan zo geweest,
helaas liet Janke van de week mijn
mooiste en duurste kakeriek
ontsnappen, dat vind ik wel heel
jammer, want daar had ik een
speciale bedoeling mee, maar helaas
hij is vertrokken, ja zegt Janke ze
waren er allemaal uit en ik dacht dat
er maar 4 vogels in het hok zaten,
die ik met moeite weer heb
gevangen en dacht, gelukkig die
blauwe zit ook weer in het hok, maar het bleek dat er 5 in moesten zitten.
Weekends doe ik het zelf, dan maak ik de kooien schoon, de vluchten doe ik niet elke week, want daar
heb ik spaanders in liggen, dus dat is wel netjes.
Ook zijn er mij wel eens vogels ontsnapt, maar tot nu toe heb ik die altijd weer gekregen, zelfs is er
eens een kakariek bij Janke haar zoon Simon aan komen vliegen, dus die bleef in de familie. Er is mij
ook eens een jonge pennant ontsnapt, maar die bleef hier rondvliegen en werd door de ouders door het
gaas gevoerd, die heb ik na 4 dagen weer gevangen, maar helaas een paar dagen later was hij wel
dood.
Het kweken begint bij mij half maart en duurt zo ongeveer tot laatst augustus, behalve de kakerieken
die kweken zo’n beetje het hele jaar
door, want die weten van geen
ophouden. Als ik de broedblokken
er uit haal, leggen ze de eieren in
het voerbakje of op de grond, dus
laat ik de broedblokken maar
hangen.
Ook de bonte boeren en Pyrrhura’s
houden hun broedblok, want die
overnachten er in.
De tentoonstelling daar heb ik vorig
jaar, voor het eerst aan
deelgenomen en ik ben wel van
plan om daar een gevolg aan te
geven. Want dat is wel spannend, ik
denk dat ik dit jaar maar een week

vakantie neem, in week 46, dan kan ik
zo’n week ook optimaal benutten, want
uit eigen ervaring weet ik dat het wel
heel gezellig is. Net zoals de feestavond,
met goed eten en alles wat er nog bij
komt, want in de late uurtjes met een
mooi stukje muziek, is het bere gezellig,
alleen de volgende dag is het allemaal
wel wat minder.
De filmavonden en de vergaderingen,
moet ik helaas door mijn werk als
chauffeur wel steeds missen, dat vind ik
wel jammer, maar zodra ik met pensioen
ben, wil ik daar ook verschijnen.
De vogelmarkt die bezoek ik in Harkema als ik thuis ben wel altijd, jammer dat er zo weinig animo
voor is, ik kan mij best begrijpen dat die binnenkort verdwijnt, maar ik zal het dan wel missen, want ik
vind het altijd wel gezellig, even met elkaar een praatje maken over de vogels.
Ook op de vogelmarkt van Zwolle en Assen ben ik te vinden, want daar kom je nog wel eens wat
aparts tegen en je treft ook vogelmensen, die je niet dagelijks tegenkomt, dat is het mooie van onze
vogelhobby.
De vereniging vind ik heel goed, iedereen gaat zo makkelijk met elkaar om, daar mogen wij als leden
trots op zijn met zo’n vereniging.
Het clubblad lees ik wel, maar vind het nog steeds jammer, dat het groene boekje niet meer verschijnt,
dat vond ik veel mooier
lezen, dan van de pc of
telefoon.
Heb je meerdere
hobby’s Teake, nee niet
echt, als ik weekends
thuis ben, geniet ik van
Janke, Amy en de
vogels, daar kan ik mijn
rust weer in vinden,
Nou Teake dat waren
mijn vragen, we hebben
een leuk gesprek gehad
en het was ook heel
gezellig met elkaar, dat
is zeker voor herhaling
vatbaar, we hebben na
de kennismaking met, nog tot in de kleine uurtjes zitten kletsen onder het genot van een natje en een
droogje, maar dat ging niet meer over de vogels, bedankt en heel graag tot een volgende keer, ook
namens Thea want die heeft ook een hele gezellige avond gehad, met een veilige thuiskomst.

Moppen
Drie vrouwen zijn op de camping in de kantine geweest. Ze hebben een borreltje op en lopen
gearmd terug naar de caravan. Onder weg struikelen ze bijna over stomdronken kerel die op
de grond licht. Zegt de eerste vrouw nou dat is mijn Jan niet want dat zie ik aan zijn oren.
Zegt de tweede vrouw nou dat is mijn Piet ook niet want dat zie aan zijn neus. De derde
vrouw maakt de gulp van de man zijn broek open en zegt nou het is ook niemand van de
camping
De bus is stampvol. Een oude man zit op een stoeltje vlak bij hem staat een jong meisje in
minirok. Hij zegt tegen haar als je wilt mag je wel op mijn schoot zitten. Ik ben zo oud dat is
heus wel veilig. Het meisje gaat bij de oude man op schoot zitten. Na vijf minuten zegt de
man sta maar weer op. Want ik ben nog jonger dan ik dacht.
Komt een vrouw bij de dokter. Zegt ze als ik op mijn linkerzij lig, gaat mijn hart zo te keer.
Zegt de dokter ach mevrouw dat is toch geen probleem dan gaat u op uw rechterzij liggen.
Zegt ze maar dan gaan mijn darmen zo te keer. Zegt de dokter nou mevrouw dan is het
helemaal op gelost dan gaat u op uw rug liggen. Zegt ze ja maar dan gaat mijn kerel zo te
keer.

Beste Woudzangers,

Nog even en het is al weer zover. Het
tentoonstellingsseizoen begint al weer.
Zoals gebruikelijk hebben we een week na
de tentoonstelling weer de jaarlijkse
feestavond op zaterdag 23 november.
De laatste jaren zijn we altijd met een
groep van ongeveer 60 personen.
Natuurlijk hoopt het bestuur dat er meer
komen.
Wat hebben we deze avond?








Chinees Buffet
Huldiging jubilarissen
Prijsuitreiking tentoonstelling
Bingo
Verloting enz.
Muziek

U krijgt nog een uitnodigingkaart met verdere belangrijke gegevens.
In verband met het buffet begint de feestavond om 19.00 uur.
Houdt deze zaterdagavond 23
november in elk geval vrij, met zijn
allen maken we er dan een gezellige
avond van!

Het bestuur.

Vraagprogramma en reglement 60e Onderlinge Vogeltentoonstelling 2019
Georganiseerd door Volièrevereniging
”DE WOUDZANGERS” DROGEHAM E.O.
De tentoonstelling wordt gehouden in zaal:
”DE KLOK” B.HARKEMASTRAAT 1 te Harkema.
Van maandag 11 November t/m zaterdag 16 November 2019.
art 1.
Het bonds T.T. reglement is van toepassing op deze Onderlinge
tentoonstelling. Alle inzenders worden geacht van de inhoud
daarvan kennis te hebben genomen en dienen zich hieraan en
aan onderstaande artikelen te houden. Ingeschreven kan worden
in alle groepen en klassen zoals gevraagd in het bondsvraag
programma, met uitzondering van groep 1 en 2
wat in de TT bijlage van onze vogels staat afgedrukt.
art 2.
Inschrijvingen van alle leden van “de Woudzangers” zijn van harte welkom
art 3.
Ingeschreven kan worden als volgt:
A:
E.K. enkelingen
B:
E.K. stellen ( 2 identieke vogels )
C:
E.K. stammen (4 identieke vogels )
D:
O.K. open klasse enkelingen en vogels zonder ring.
art 4.
Inlandse vogels worden alleen geaccepteerd, indien voorzien van een erkende gesloten
voetring van de N.B.v.V.
art 5.
Alle E.K. vogels moeten zijn voorzien van een vaste voetring van de N.B.v.V. of van
andere bonden door onze bond erkend met het kweeknummer van de inzender.
Het ringnummer van de vogel kan niet meer ingevuld worden op het inschrijf formulier. De
vogels die worden
ingeschreven mogen naast de bondsring geen andere ringen of herkenningstekens dragen.
art 6.
Iedere vogel dient apart in een door de bond voorgeschreven T.T. kooi te
worden ingezonden. Alle kooien moeten voorzien zijn van een voorgeschreven voerbakje en tevens van wit schelpenzand en
voor 24 uur zaad. Bij vruchten en insecteneters moet men kattenbakvulling gebruiken, parkieten geen voerbak. Eigendoms kenmerken
mogen uitsluitend op de onderkant van de kooien voorkomen.
art 7.
Vuile of niet uniforme kooien, anders geschilderd dan voorgeschreven, evenals zieke en
gebrekkige vogels worden niet op de T.T. toegelaten. Kooien dienen aan de buitenkant

zwart te zijn geschilderd, ook de achterkant. De vogels worden naar eer en geweten zo goed
mogelijk verzorgd. De organiserende vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
ziekte of sterfte van de ingezonden vogels gedurende de tijd dat de vogels op de T.T.
verblijven. Vogels voorzien van een knijpring worden niet gekeurd als deze ring niet voor de
T.T. is verwijderd.
art 8.
Vogels en kooien zijn van bondswege verzekerd tegen brand, verstikking tengevolge van
brand en tegen diefstal na braak indien de waarde van de vogel en kooi op het inschrijf
formulier is vermeld. ( normale handelswaarde).
art 9.
Tijdens de T.T. is het een ieder verboden kooien van de stellingen te nemen of vogels te
voederen zonder toestemming van het T.T. bestuur.
art 10.
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle klassen € 1,25 per enkeling, € 2,50 per stel en
€ 5,00 per stam. Inschrijvingen boven 10 vogels gratis. Stammen en Stellen
dingen niet mee in de klasse enkelingen maar wel voor de mooiste vogel van de T.T.
Catalogus is voor de inzenders gratis.
art 11.
Aan de inzenders wordt geen inschrijfgeld terugbetaald bij het
niet inzenden of door weigering van het T.T. bestuur i.v.m. zieke vogels of vuile kooien e.d.
art 12.
Tijdig worden U met de inbreng/afhaalkaart, enz. ook de kooinummers toegestuurd. De
kooinummers zijn zelfklevend en dienen in het midden van de kooi te worden geplakt.
Kooinummers bestemd voor de klapkooien dient u bij het inbrengen af te geven. Ook de
stickers van de absente vogels inleveren.
art 13.
Jeugdleden ( t/m 16 jaar inschrijfdatum T.T. bepalend) moeten hun geboortedatum op het
inschrijfformulier vermelden.
art 14.
Tijdens het inbrengen en afhalen van de vogels heeft niemand toegang tot de T.T. zaal,
behalve de T.T. organisatie en aangestelde personen.
art 15.
Inschrijvingen inleveren met het verschuldigde bedrag op: woensdag 17 oktober tussen 19.00
uur en 20.30 uur in de Klok te Harkema, of per post met gelijktijdige overmaking van het
verschuldigde bedrag.
(vol. ver. ” De Woudzangers” reknr: NL39RABO0356409945).
Huurkooien worden direct bij de inschrijvingen uitgegeven zonder drinkflesjes en voerbakjes.
art 16.
De inbreng van de vogels is maandag 11 november tussen 19.00 uur tot 20.30 uur in zaal

De Klok, B.Harkemastraat 1 te Harkema. Inbreng/afhaalkaart met de vogels inleveren. De
vogels kunnen worden afgehaald op: Zaterdag 16 November 2019 van 13.30 uur tot 14.30
uur.
Afhalen op afroep door het bestuur. Huurkooien verplicht schoon inleveren.
art 17.
Het is een ieder, zowel inzender als bezoeker, ten strengste verboden zich met vogeldoosjes,
lopers e.d. in de tentoonstellingszaal te bevinden.
art 18.
De keuring zal geschieden bij kunstlicht.
art 19.
De Tentoonstelling is geopend:
Woensdag
13 nov.
Donderdag
14 nov.
Vrijdag
15 nov.
Zaterdag
16 nov.

opening
van
van
van

20.00 uur tot 22.00 uur..
14.00 uur tot 22.00 uur.
14.00 uur tot 22.00 uur.
10.00 uur tot 12.00 uur.

art 20.
Verkoopklasse voor inzenders
Tijdens de T.T. van ” De Woudzangers” zal een aparte verkoophoek worden ingericht waar
inzenders vogels te koop kunnen aanbieden. Hiervoor zijn bij A Helder uniforme kaartjes af te
halen. De vogels in de verkoopklasse zijn direct na inbreng beschikbaar voor verkoop en om
in ontvangst te nemen. Ieder die vogels te koop aanbiedt dient zelf zorg te dragen voor de
verkoop en vervoer van zijn vogels en is hier ook zelf verantwoordelijk voor.
De vogels kunnen uitsluitend te koop worden aangeboden in T.T. kooien met naar keuze een
maximum van twee vogels per kooi, Eventuele kooihuur voor de verkoop- verkoopklasse
bedraagt € 1,00 per kooi. De kooien dienen schoon te zijn en voorzien van drinkflesje, gevuld
voerbakje en voorgeschreven bodembedekking.
Vogels in lopers, kistjes, kratten, evenals vuile kooien worden niet geaccepteerd. De
verkoopklasse sluit zaterdag om 11.30 uur. Vogels en kooien dan ook direct verwijderen!
art 21.
Voor het inzenden van grondvogels voor groep 33 is een entverklaring verplicht, deze
entverklaring samen met het inzenden van de vogels inleveren. De verklaring moet minimaal
2 weken en maximaal 5 maanden voor de tentoonstelling zijn afgegeven door een dierenarts.
art 22.
In de T.T. zaal is het verboden te roken.
Verder in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het T.T. bestuur c.q. het
bestuur.
Volière Vereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o.
T.T. Secretaris A.T.Vissia, Herestraat 17
9851 AA Burum, tel: 06-25184345. Email: a.vissia@knid.nl

Prijzenreglement.
Volière vereniging, ”De Woudzangers” Drogeham e.o.
A.
Het Bondskruis. Alleen voor leden van de organiserende vereniging, dit lid moet zijn ringen
bestellen en betalen bij de volière vereniging ”De Woudzangers”. Het Bondskruis valt dit jaar
in de Parkieten.
B.
Wisselbeker. Voor leden, dezelfde als in punt A stelt de vereniging een fraaie wisselbeker
beschikbaar. Voor de 5 beste eigen kweek vogels word de wisselbeker Avicultura beschikbaar
gesteld.
C.
Bondsmedailles. Deze worden gelijkelijk naar het aantal inzendingen over de vogels verdeeld.
Hiervoor moet men minimaal 89 punten behalen.
Groep 3 en hoger.
.
E.K.
O.K.
e
89 punten 3 prijs.
90 punten 3e prijs.
90 punten 2e prijs.
91 punten 2e prijs.
e
91 punten 1 prijs.
92 punten 1e prijs.
92 punten ere prijs
93 punten ereprijs
Stellen
Stammen
Totaal punten
Totaal punten en eenheidspunten
178-179 punten 3e prijs
356-359 punten 3e prijs
180-181 punten 2e prijs
360-363 punten 2e prijs
e
182-183 punten 1 prijs
364-367 punten 1e prijs
184 en hoger ereprijs
368 en hoger ereprijs
Een stellenkampioen moet minimaal 178 punten en een stammenkampioen moet minimaal
356 punten behalen zonder eenheidspunten.
Vrije Derby.
Iedere deelnemer kan 1 van zijn ingeschreven E.K. vogels aanwijzen als z.g. ”derby vogel”,
voor de beste derby vogel wordt een afzonderlijke prijs beschikbaar gesteld. Het aanwijzen
van de derby vogel kan uitsluitend plaats vinden op het inbrengformulier, door in de
betreffende kolom het kooinummer te vermelden.
Jeugdkampioen.
Er zal voor de jeugd een fraaie beker beschikbaar worden gesteld aan de hoogst eigen kweek
vogel en openklasse vogel.
Kampioenen.
Worden door de keurmeester aangewezen. Kampioenen ontvangen alleen de kampioensprijs
en eventuele bondsprijzen, de lagere prijzen vervallen. Een kampioen moet minimaal 89
punten E.K. en 90 punten O.K. behalen en er moeten minimaal 8 vogels in deze groep
vertegenwoordigd zijn.
Resterende prijzen.
Voor de Ere, 1e, 2e, en 3e prijzen kan men i.p.v. bekers of verzamelprijzen ook geldprijzen
vragen. Uw keuze graag duidelijk op het inschrijfformulier aangeven. Anders worden
Geldprijzen uitgekeerd.
Volière Vereniging ”De Woudzangers” Drogeham e.o.
T.T. Secretaris A.T.Vissia, Herestraat 17
9851 AA Burum, tel 06-25184345. Email: a.vissia@knid.nl

Naam
Adres
Leeftijd

Tentoonstellingsvergadering 2019
Wanneer:
Waar:
Aanvang:

Woensdag 9 Oktober
café “de Klok” te Harkema
20:00 uur

Het is weer zover! De tentoonstelling komt weer dichterbij en
hierbij hoort ook de tentoonstellingsvergadering.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te
wonen. KOMT ALLEN!!!!!!
Agendapunten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Bespreking TT reglement
Pauze
Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling
Rondvraag
Sluiting

Tot ziens op woensdag 9 Oktober!
Het bestuur

Kweeklijst 2019
S Brouwer, Verlaatsdam 27
Swiften, Pennant Wkl en Geel Pastel,
9231ME Surhuisterveen 0512-362771
Veelkleuren, Red Vented Blue Bonnet,
Kweeknummer NC84
Koningsparkiet, Pruimkopparkieten,
Roodstuitparkieten en Eleganten.
AT Vissia, Herestraat 17
Catharinas in diverse mutaties, Pruimkoppen,
9851AA Burum 06-25184345
Roodstuit wildkleur, Pennant Rosellas
Kweeknummer 0JZG
wildkleur en blauw.Bergparkieten,
Barrabanden, Stanley Rosella’s
I Sevinga, Wibrandstraat 14
Agapornissen Roseicollis, Fischeri,
9873RD Gerkesklooster 0512-351696
Austr. Konings, Inca Kakatoes,
Kweeknummer BZ38
Edel papagaaien, Rose kakatoes.

KA Bakker, Reitsmastrjitte 12
9281LD Harkema 0512-363303
Kweeknummer AW74
C Wiersma, Dwerssingel 2
9281RN Harkema 0512-362971
Kweeknummer VM15
WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema 06-51468225
Kweeknummer 1MGV
Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema 0512-360240
Kweeknummer 9PAB
W Bakker, de Zwaluw 12
9231KG Surhuisterveen 0512-362812
Kweeknummer AX03
M Posthumus, It Oerset 6
9284SM Augustinusga 0512-352071
Kweeknummer 4PTL
A.Vlieger, Heidewei 70
9299HZ Zwagerbosch 06-12755529
Kweeknummer 5RGL Ps 84407
R Kempenaar, Foarwei 53
9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124
Kweeknummer N115

B. Rekker, Pastorijehof 11
9294KB Oudwoude 06-29156265
Kweeknummer 4RDR
R. Veenstra, Kievitstraat 45
9291HN Kollum 06=20263432
Kweeknummer 9KHN
Email rene@aga-roseicollis.com

Lizard, Raza Español Rheinlanders kanaries,
Binzen en Bichenow astrildes,
Goudvinken.
Kanaries Geel intensief, Geel schimmel,
Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel.
Raza Espagnôl. Muncheners.

Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur,
grijs en isabel.
Pruimekoppen, Turquoisines opaline,
Splendid wildkleur
Splendid wildkleur,Splendid blauwe
witborsten.
Halsbandparkieten Witkopwitstaarten
( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in
Opaline.
Grijze Roodstaarten, Halsbanden, Pruim
koppen, Conclurry’s, Putters, Groenlingen,
Elzen en Barmsijzen, Gordelgrasvinken,
Cubavinken,Japansemeeuwen,Gouldamadines,
Driekleurpapagaaiamadines,Zilverbekjes,
Bourkes wildkleur,opaline,lutino en opaline
lutino. Kanaries roodwit mozaiek en reccesief
wit.
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 2019
09-10-2019

TT vergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

16-10-2019

Inleveren TT formulier aanvang 19.00 uur Café de Klok Harkema

11-11 t/m 16-11-2019

Onderlinge TT

Zaal de Klok Harkema

23-11-2019

aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Feestavond

Vogelmarkten 2019
In oktober is er geen vogelmarkt omdat er dan ook vogelmarkt in Assen is.
Op 30 november en 28 december zijn er nog vogelmarkten in zaal de Klok, aanvang 8.00 tot
10.00 uur, misschien zijn dat de laatsten wel, want ik stop per 1 januari 2020 als
marktmeester, want voor die paar mensen die nog op de vogelmarkt komen, wil ik mijn
zaterdagmorgen niet meer aan besteden. Dat vind ik jammer voor mijn vrije tijd, heb het bijna
20 jaar met plezier gedaan, maar nu is het moment aangekomen om te stoppen.
AT Vissia
Clubblad
Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie
weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u
delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en
verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 december, dan verschijnt het volgende clubblad
met uw nieuws op 28 december 2019.
De Redactie

Nieuwe Leden
Steve Feddema,
WF de Haan,

Koetsjekraal 9,
van Harinxmastrjitte 32,

9251 NV Burgum,
9288 BC Kootstertille,

tel 06-33049250
tel 0512-843503

Van de ringencommissaris:
Wilt u op tijd uw ringen ontvangen, hou dan de inleverdatum in de gaten. Te laat ingeleverde
formulieren kunnen dan echt niet meer worden verzonden. Niet eerder dan de volgende
besteldatum.

Pellerubriek:

Weet je waarom een politie agent altijd gelijk denkt te hebben? De aanhouder wint..

Zonnepanelen: Wij moeten er erg aan wennen!

Mijn eerste kweek met de Europese bijeneter (Merops apiaster)
door Jan Walma, Urk
De Europese bijeneter is een zeer
kleurrijke vogel, ongeveer even groot als de
merel.
Wat zijn gedrag betreft lijkt hij op de
zwaluw. Hij kan uren in de zon zitten
wachten en poetsen.
Ook zijn vlucht lijkt veel op die van de
zwaluw. Dit heeft als nadeel dat hij in een
volière als onhandige vlieger overkomt. Wel is het zeker een vogel die tot de verbeelding van
velen spreekt.
De bijeneter komt ook regelmatig in Nederland als zomergast, maar men ziet vaak maar
een enkel paartje. Ze brengen af en toe een nest jongen groot, hoewel het een subtropische
vogel is. Het voedsel in de natuur bestaat uit wespen, bijen, hommels, kevers, vlinders,
libellen en sprinkhanen. De bijeneter is een echte koloniebroeder. De kolonie kan uit enkele
tot vele tientallen paren bestaan. Het broeden vindt plaats van mei tot in juli. Het legsel
bestaat gewoonlijk uit vijf tot zes witte eieren, die worden gelegd in een broedhol aan het
einde van een gang, die door de vogels zelf wordt gegraven. De broedduur is 22-24 dagen en
de jongen blijven ongeveer een maand in het nesthol.
Toen ik enkele jaren geleden te horen kreeg dat iemand bijeneters te koop had, was ik er snel
bij. Ik nam contact op met de kweker en ik besloot de vogels over te nemen, aangezien de
prijs mij ook niet tegenviel. Het gaf een bijzonder gevoel om zulke mooie vogels te hebben.
Net voor ik in 1981 lid werd van de NBvV stond er een kweekverslag in het maandblad van
de bond. Daarin stond dat Duitse kwekers met veel aandacht en doorzettingsvermogen erin
slaagden deze juweeltjes te kweken en dat sprak mij buitengewoon aan.
Ik was vast besloten om ook mijn vogels aan het kweken te krijgen. Het begon met de bouw
van een volière, die aan enkele eisen moest voldoen: ruimte voor een broedwand, enige
beplanting die insecten aantrekt, volop zonlicht, beschutting tegen wind en regen.
In de winter ben ik aan het bouwen gegaan, veelal onder de bouwlamp. De ren was aan één
zijde voorzien van glasheldere damwandplaat, zo ook het dak. De vogels zouden dan al in het
vroege voorjaar in de luwte en in de zon kunnen zitten. Ze konden dan al eind maart, begin
april, naar buiten en een beetje nachtvorst kon geen kwaad, als de ren maar weer snel
opgewarmd
Het bouwen van de broedwand is een verhaal apart. De achterwand is gemaakt van
hardhouten planken, zodat er enige ruimte achter de wand is. Aan de voorkant en aan de
zijkant bestaat de wand uit lavabrokken met daartussen flugsand. Dit is een korrelige massa,
die vrij hard wordt bij opdrogen. Op ca. 1 mtr. hoogte heb ik enkele kunstmatige nestgangen
en holen gebouwd van beton (flugsand met betonmortel). Voor de broedholtes maakte ik met
een bal een kuiltje in het flugsand. Vervolgens stopte ik een ballon in een plastic zak en legde
die in het kuiltje. Ik overdekte dit met specie met uitsparing van een klein vierkantje.

Dit laatste overdekte ik met een plastic zak, waarover specie kwam. Ik legde er een buis
tegenaan (dit was het begin van de gang), eveneens gehuld in een plastic zak. Na enkele
dagen werd de buis er uitgetrokken en was de ballon in de broedholte half leeggelopen. Die
kon er dus ook uit. Vervolgens werd de tunnel verlengd met buizen. Het voordeel van deze
tunnels en broedholtes is, dat de bodem bestaat uit flugsand en de vogels daardoor geen last
ondervinden van stoffen uit cement. Via het deksel is nestinspectie mogelijk. Toen de tunnels
droog en hard waren, werden ze ook weer met flugsand afgedekt, zodat ze goed ondergronds
kwamen te zitten. Dit is nodig voor de temperatuur- en vochtregulatie in de broedholtes.
Vol goede moed zag ik het voorjaar
tegemoet, maar er gebeurde niet veel. De
vogels waren wel luidruchtig, maar daar
bleef het bij.
In de winter van 2003-2004 stopte ik de
gangen van de kunstmatige tunnels dicht
met flugsand, omdat de vogels zelf een
gang graven. Ze brachten in een
onverwarmd binnenhok de winter door, wel
met een temperatuur boven de 0 graden.
Ik zag aan de kleur van de ringen dat zich
enkele vaste koppels vormden. Ze sliepen dicht tegen elkaar aan. Het eerste jaar werd er geen
aanstalten gemaakt om te broeden, maar dit jaar werd er begonnen met twee poppen en vier
mannen. In mei sneuvelde er één man, waarschijnlijk door de komst van een sperwer.
In april gingen de vogels naar buiten. Eind mei zag ik dat er in de gangen was gegraven en ik
was de koning te rijk. Elke dag werden de gangen dieper en de snavels korter, ondanks de
inmiddels bikkelharde consistentie van het flugsand. De snavel van een van de mannen was
wel 3 cm. korter geworden en uiteindelijk helemaal recht afgesleten. Het zag eruit alsof de
snavel halverwege was afgeknipt. Elke keer als ik bij de volière kwam telde ik en toen er op
10 juni nog steeds vier stuks te zien waren, wist ik dat er één vogel in de broedholte zat.
Enkele dagen later zaten er nog maar drie vogels …
Ik kreeg het druk met het klaarmaken van een uitgebreide voedselvoorraad. Met mooi weer
liep ik dagelijks langs de “insecten-snackbar” van het (biologisch akkerbouw-)bedrijf waar ik
werk. De “snackbar” is een rand van 3 mtr. breed, die ingezaaid is met Phacelia en Luzerne
etc. en dit heeft een enorme aantrekkingskracht op hommels, bijen, vlinders en motten. Het
stond om alle gewassen heen. Met mijn schepnet haalde ik hier zakken voer op. Ik zocht ook
diverse veldjes op met oud gras om daar sprinkhanen en libellen te vangen. En zo was ik druk
in de weer om een zo groot mogelijke variatie aan voedsel te verzamelen.
De duur van de broedtijd van mijn vogels was niet exact na te gaan en de begindatum was niet
bekend, aangezien ik niet wist of de dag van verdwijnen ook de eerste broeddag van de pop
was geweest. Ik wilde niet kijken om niet te storen. Intussen was ik wel druk bezig met het
bestuderen van allerhande literatuur en was ik aan het berekenen wanneer de eieren uit
zouden komen.
Na ca. 25 dagen besloot ik toch maar eens te gaan kijken. Ik scheen met een kleine zaklamp in
de nestgang. Ik zag steeds vogels achterin, maar verder niets bijzonders. Vanaf begin juli

controleerde ik dagelijks even met een zaklampje en een spiegel op een stokje. En zo kon ik
constateren dat er in het nesthol eieren lagen onder een broedende pop. Van het andere
nesthol wist ik niets, want dat lag te diep. De lengte van een nestgang was 110 cm. en de
totale lengte 140 cm., dus de ketel was ca. 30 cm. Ø. Het andere nesthol zat 70 cm. diep en
met de ketel erbij totaal 1 mtr. diep. Echte nestcontrole was hier dus niet mogelijk.
De rillingen liepen over mijn rug toen ik op 10 juli geluidjes hoorde komen uit de nestgang. Ik
vroeg me af of ik het wel goed gehoord had. De volgende dag besloot ik de ketel open te
maken om eens te kijken. Ik moest hakken want het los gestorte flugsand was zo hard als
beton. Ondanks het kabaal bleef de pop gewoon in het nest. Na 20 minuten haalde ik het
deksel eraf en … zag ik de pop naast twee stoppelige jongen zitten. Verder waren er veel
braakballen, vleugels van libellen en poten van sprinkhanen. Ik heb de jongen geringd met
ringen van 3.8 mm. en daarna het deksel er weer snel op gelegd en het geheel heb ik afgedekt
met flugsand. Wat mij opviel was dat het flugsand op de bodem van de nestholte vochtig was.

Het werd een spannende tijd voor mij en toen ik op 28 juli een jonge bijeneter in de nestgang
zag, was ik erg opgelucht! Het beestje leek haast op een stekelvarken. De veren waren ter
bescherming omhuld. Op 3 augustus zag ik twee jongen zitten. Hun kleur scheen al door de
stoppels heen. Op 12 augustus zat er een jong ca. 40 cm. van de uitgang verwijderd, maar de
volgende dag was het zover: één jong vloog uit en een dag later kwam het volgende. Ze waren
nog wat bleek van kleur maar zaten goed in het vlees.
Na ca. drie weken heb ik ze, samen met de oude, in een andere volière gedaan. Dat bood een
betere beschutting.
In oktober gingen de bijeneters, samen met de hoppen, in een nieuwe binnenkooi, waar ze
vorstvrij konden overwinteren. Het voedsel van de bijeneters bestaat in de winter voor 90%
uit meelwormen, de overige 10% bestaat uit diepvries bijen en hommels, moriowormen,
buffalowormen, krekels en sprinkhanen. Bijeneters en hoppen halen hun vocht uit insecten en
ze drinken nooit. De meelwormen voer ik zeer divers met o.a. lundikorrel, legkorrel,
paardenbloemblad. Enkele dagen voor de meelwormen aan de vogels worden gevoerd, krijgen
de wormen Aves meelwormenvoer, Carmix en Gistocal. Ook bestrooi ik ze regelmatig met
Spirulina. Allemaal voor een goede conditie van de vogels!
Bijna aan het eind van mijn relaas moet ik jammer genoeg melden dat een van mijn mannen is
overleden aan een zwelling in het gehemelte. Ik heb dus nu nog twee oude koppels en één
jong koppel over. Na enige aanpassingen in de vlucht, ga ik het dit jaar weer proberen!

Vogelweetjes

september 2019

Waarom de fuut zijn jongen veren voert.

De fuut is bij de meesten bekend om zijn spectaculaire balts en zijn prachtige verenkleed.
Maar wat velen niet weten is dat de fuut braakballen produceren. Hij geeft zijn jongen veren
om op te eten. Raar zul je zeggen, toch is dit voor de fuut de normaalste zaak van de wereld.
Braakballen
Vogels staan erom bekend om voedsel in zijn geheel door te slikken. De onverteerbare delen
worden via de slokdarm en snavel in de vorm van braakballen geloosd. Men denkt bij
braakballen aan uilen en roofvogels, maar er zijn vele soorten die deze ballen uitbraken.
Blauwe reigers, tureluurs, ijsvogels en kraaien kunnen braken. De meeuw en aalscholver
braken met name viswervels en graten uit. Een braakbal bestaat altijd uit onverteerd
voedselresten. Dat kunnen veren, haren, botten, snavels, schubben of schelpen zijn, maar ook
zand, hout, steentjes en zelfs plastic.
Bescherming
Het allereerste voedsel dat jonge futen te eten krijgen, zijn veren. Het is dan ook niet gek als
je een fuut veertjes ziet plukken van zijn borst of buik en die aan zijn jongen voert. Het is de
bedoeling dat ze daarmee een beschermende laag in hun maag leggen zodat de ingeslikte
graten minder prikken en geen schade kunnen aanrichten. De veertjes verteren niet in de
maag, waardoor ze na een tijdje samen met de onverteerbare visgraten als een bal worden
uitgekotst. Hierna kan de fuut de beschermende laag vernieuwen door opnieuw veren te eten.
De futen herhalen dit hun hele leven. Jong geleerd is oud gedaan!

Mop
Opschepperij
Een Amerikaan laat zich in Parijs door een taxichauffeur rondleiden.
Bij de Notre Dame aangekomen vraagt de Amerikaan: “Wat is dat?”
“Dat is onze Notre Dame,” zegt de chauffeur.
“Wat een prul,” reageert de Amerikaan. “Zoiets bouwen wij in Amerika in twee weken tijd”.
Even later komen ze bij het Louvre.
“En dit, wat is dit voor een gebouw?”vraagt de Amerikaan.
“Dit,” antwoordt de chauffeur, “is het Louvre”.
“Niks aan,”vindt de Amerikaan, “Dat zetten wij in een week neer.”
Eenmaal bij de Eiffeltoren gearriveerd vraagt de Amerikaan: ”Wat is dit nu weer?”
“Ik zou het niet weten,” antwoordt de taxichauffeur, “Gisteren stond er nog niks!”

Bericht van de penningmeester:
Beste Woudzangers,
Het jaar 2019 is weer bijna voorbij. De incasso van de contributie 2020 zal plaatsvinden in de eerste week van
2020. De contributie voor volwassen leden is 35 euro, jeugdleden betalen 15 euro en steunleden 17,50 euro.
U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:
Ons incassant ID:NL78ZZZ400055010000. Uw machtigingskenmerk: deze is gelijk aan uw lidnummer.
Omschrijving: Contributie de Woudzangers 2020.
De penningmeester, Benny van den Akker

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 108, hoop dat er was leesbaars voor u bij was.
De meeste kopie was over onze 60e onderlinge tentoonstelling, met nu weer een
kleurwedstrijd voor de kinderen.
We hopen op heel veel vogels op de tentoonstelling en ook heel veel kleurplaten!
S Brouwer bedankt voor het voorwoord en de moppen, het heeft even geduurd voor ze in het
clubblad staan, maar nu zie je maar weer, de aanhouder wint.
BE van den Akker ook bedankt voor de medewerking, bij het tot stand komen van dit
clubblad, maar ook voor de verhalen uit de oude kranten en het ledennieuws niet te vergeten.
J Andringa dit keer heb ik jou niet gebeld, over de agendapunten voor de tt vergadering, maar
heb ze maar uit een oud clubblad gehaald.
H Pel, ook gaat mijn dank weer uit naar jou, voor de Pellerubriek, dat was weer mooi op tijd
en het zijn ook leuke stukken.
W Weening ook bedankt voor de vogelweetjes en de mop, dat gaat steeds beter en vlotter.
T Miedema bedankt voor de medewerking, aan “De kennismaking met” en de zeer gezellige
avond, die wij bij jullie hebben gehad, ook Thea heeft genoten, nu weet die ook hoe druk ik
het heb op zo’n avond.
Verder wens ik de nieuwe leden welkom bij de Woudzangers en hoop jullie gauw eens te
ontmoeten op 1 van onze activiteiten.
Ook verwacht ik heel veel kleurplaten, van kinderen bij de Woudzangers, waar ook nog eens
leuke prijzen mee te winnen zijn en niet te vergeten, patat met een frikadel, op vrijdag 15
november om 17.00 uur na de prijsuitreiking .
Bij deze wil ik alle leden oproepen, om op 9 oktober naar de Klok te komen, voor onze TT
vergadering, want daarvan is de animo niet zo groot meer, want het is toch jammer dat er
maar een man of 10 aanwezig zijn, dat moet toch veel beter kunnen, met zo’n grote
vereniging en laten we er met elkaar, op onze 60e onderlinge tentoonstelling weer een
grandioze show van maken, met heel veel vogels, dus leden we rekenen op jullie.
AT Vissia

