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Voorwoord
Het laatste clubblad van 2017 is alweer een feit, ook het jaar is bijna teneinde en staat 2018
alweer voor de deur. Als je er voor staat denk je weer een heel jaar, maar voor je het weet is
het weer om. Wij als vereniging zijn aardig stabiel gebleven en kunnen terug zien op een goed
2017. Tevens kunnen we ook terug zien op een goede en mooie tentoonstelling, alles verliep
zeer vlot de opbouw en het opruimen. Er werden 468 vogels ingeschreven, dit waren 100
vogels minder dan in 2016, wat wel jammer was maar we hopen in 2018 tijdens ons 60 jarig
jubileum op meer vogels. Op de openingsavond was het gezellig druk, ook donderdag, vrijdag
en zaterdag morgen werd de tentoonstelling redelijk goed bezocht. Er worden altijd meer
bezoekers verwacht, maar als je naar de andere verenigen kijkt hebben wij niks te klagen.
Maar van de verenigen uit het rayon hebben we geen vertegenwoordigers gezien dit valt ons
al tegen. Ik zelf en Benny gaan wel naar de anderen toe dat dan verwacht je ook een tegen
bezoek. Voor de district tentoonstelling zijn een kleine 700 honderd vogels ingeschreven deze
tt word de afdeling Koudum en in Balk georganiseerd, er zijn zo'n 500 honderd vogels minder
dan in 2016. Dit valt de vereniging Koudum en het district tegen wat de inzending betreft. Er
zijn fruitmanden bij Albert bakker en Folkert Bruining bezorgt. Alle nieuwe leden van harte
welkom bij de Woudzangers. Verder wens ik een ieder fijne kerstdagen en een goed uiteinde
en een gezond 2018 toe.
Terugblik TT 2017
Van 13 nov. t/m 18 nov. hebben wij onze onderlinge vogeltentoonstelling gehad. Er werden
468 vogels ingeschreven. Dit waren er een kleine 100 vogels minder. Maandag 13 nov. zijn
we begonnen met het opbouwen en inrichten van de zaal. Dat om 12.00 uur stond alles er in,
de middag nog even een paar kleinigheidjes en de vogels konden gebracht worden, tussen
19.00 en om 21.00 uur waren alle vogels binnen. Hierna werden de keurlampen opgehangen
en stond alles er klaar voor. Dinsdag 14 nov. waren om half 9 de keurmeesters en de
vrijwilligers aanwezig, na eerst koffie te hebben gedronken werd er om 9.00 uur begonnen
met keuren van de vogels. Met een natje en een droogje tussendoor werd er gekeurd tot 12.00
uur, waarna we stamppot boerenkool met toebehoren hadden. De keuring werd om 13.00 uur
hervat en om 16.00 uur waren alle vogels gekeurd, hierna werden de kampioenen, ere, eerste,
tweede en derde prijzen op de kooien geplakt, zodat alles klaarstond voor de opening.
Woensdagavond 15 nov. om 20.00 uur was de opening en werden de kampioenen bekend
gemaakt, tevens werd de districtsvoorzitter Sicco Veenstra en bestuurslid Nanne Janssen
welkom geheten, ook werd oud voorzitter Siebe de Haan en zijn vrouw verwelkomt, dat al
met al was het tot 22.00 uur een gezellige drukte. Donderdag 16 nov. en vrijdag 17 nov.
waren we open van 14.00 tot 22.00 uur open voor het publiek, deze beide dagen werden
redelijk goed bezocht ook zaterdagmorgen 18 nov. waren we van 10.00 tot 12.00 uur open
hier kwamen ook nog een paar bezoekers. Waarna vrijwilligers hun vogels konden uithalen
en naar huis brengen, hierna konden de andere inzenders hun vogels uithalen en werden de
kooien en stellingen weer in de garage gebracht en de zaal schoongemaakt. Om 15.30 uur was
alles van kant, na nog een paar consumpties ging een ieder tevreden naar huis. De vogels
werden deze week gevoerd door Ale Helder, Johannes v Hijum, Wiebe Wassenaar en Sipke
Brouwer. De vitrines werden door Tamme Alma aangekleed. De lootjes werden door de vaste
mensen verkocht nl. Arend Vissia met vriendin Thea Zuidema en Romke v/d Veen. Dat we
kunnen terugzien op een geslaagde tentoonstelling. Een week later 25 nov. hadden we onze
feestavond, er waren 68 personen aanwezig een ieder werd welkom geheten, daarna zijn we

begonnen met een chinees buffet dit zag er weer verzorgt uit en een ieder liet het zich goed
smaken. Na het buffet werden de jubilarissen gehuldigd Cees Wiersma en Tamme Alma
waren 50 jaar lid van de bond en de Woudzangers, hun werd door de districtsvoorzitter de
bijbehorende speld opgespeld en kregen een spiegel met inscriptie plus een bos bloemen
aangeboden door de Woudzangers. Er waren ook 3 leden 25 jaar lid waarvan 1 steun lid.
Klaas v.d. Zwaag werd het bijbehorende speldje door de districtsvoorzitter opgespeld en hem
werd een klok met inscriptie wat Wiebe Wassenaar ook werd aangeboden plus een boeket
bloemen. Gerke Huisma was niet aanwezig dit werd bij hem thuis gebracht. Hierna werden de
kampioenen, ere, eerste, tweede en derde prijswinnaars gehuldigd. Na een korte pauze een
optreden van Klun en Knoffelhakke, in deze pauze werden er loten verkocht waar mooie
vleesprijzen op waren te winnen. Na de pauze het 2e gedeelte van het duo, na het optreden de
verloting. We kunnen weer terug zien op een geslaagde en gezellige feestavond zoals
vanouds. Waarna de voorzitter een ieder bedankte en wel thuis wenste. Wij als bestuur
kunnen terugzien op een zeer geslaagde TT en een sfeervolle feestavond. Alle vrijwilligers
bedankt en graag tot volgend jaar.
Moppen
Een dokter vraagt aan zijn stagiaire om hem een voor
middag te vervangen. Toen hij terug kwam vroeg hij
natuurlijk of alles goed verlopen was. Ik denk het wel
was het antwoord. Mijn eerste patiënt kwam binnen met
een verschrikkelijke hoofdpijn. En wat heb je gedaan vroeg
dokter. Dagalgon voor geschreven was het antwoord.
Uitstekend zei dokter. Mijn tweede patiënt had geweldige
last van maagzuur en vroeg dokter, die heb ik haalox voor
geschreven. Weer uitstekend zei dokter. Mijn derde patiënt
was een bloed mooie vrouw zijn kwam nogal hysterisch
binnen en kleed haar direct helemaal uit. En ze zei ik heb in
maanden geen man gezien. En wat heb toe gedaan zei de
dokter. Ik heb oog druppels voorgeschreven!
Twee krokodillen liggen in het water zegt de ene tegen de
andere wat doet je vader. Tandarts en de jouwe. Leren handtas!
Komt een vrouw bij de dokter en zegt nou blijkt na 25 jaar
huwelijk dat mijn man homo is wat moet ik nou doen. Hem
de rug toekeren.
Waarom staat een Belg in de winter s'morgens met een
gepeld ei langs de weg. Hij wacht tot de strooiwagen
langs komt.
Voorzitter
Sipke Brouwer

Notulen ledenvergadering volièrevereniging ‘De Woudzangers’ 11-10-2017
Locatie: Zaal “de Klok”
Aanwezig: 10 leden en drie afmeldingen
Aanwezig bestuur: iedereen behalve Wietze
De voorzitter opent de vergadering om 20:25 uur en heet een ieder welkom.
Het is schrikbarend dat er maar zo weinig mensen zijn. Aan een ieder de vraag of
hij of zij wat vaker een vergadering wil bijwonen!
Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
Bespreking tentoonstellingsreglement
Hier zijn geen vragen over
Pauze
Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling
Voor het opbouwen: Arend, Sipke, Kees, Johannes, Wiebe, Piet, Simon, Ieke,
Benny en Ale,
Inbreng vogels: Ale, Jan, Yorrick, Harm en Gerrit.
Voeren van de vogels: Johannes, Kees, Ale en Wiebe
Podium verzorging: Benny, Arend en Max.
Ringencontrole: Sipke en Wietze.
Bekers: Yorrick en Klaas.
Afbreken: Sipke, Benny, Arend, Kees, Sjoerd, Wietze en Heit, Romke, Wiebe,
Bouke en Jan.
Voordragen: Kees, Simon, Johannes, Ale, Harke en Jan.
Podium verzorgen: Sipke.
Rondvraag:
Vraag Ale: De wisselbeker is niet veel meer. Wat gaan we hiermee doen?
Antwoord: We gebruiken hem dit jaar voor het laatst. Voor volgend jaar Januari
gaan we kijken wat we gaan doen. Een nieuwe wisselbeker en anders een certificaat
met daarop de prijs en foto van de vogels.
Vraag Harke: Is er op het district gesproken over medaille voor de kampioenen? Of
dit anders kan dan het afgelopen jaar want dat was niks?
Antwoord: Sipke neemt het aanstaande maandag mee naar de bestuursvergadering
van het district. Wordt vervolgt.
Om 21:30 sluit Sipke de vergadering en wenst een ieder veilig thuis.

Agenda
24-01-2018

Leden vergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

07-02-2018

Contact avond

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

21-03-2018

Contact avond

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

10-10-2018

TT vergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

17-10-2018

Inleveren TT formulier

aanvang 19.00 uur

Café de Klok Harkema

12-11 t/m 17-11-2018

Onderlinge TT

Zaal de Klok Harkema

24-11-2018

aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Feest avond

Vogelmarkten 2018
Op 27 januari, 24 februari en 31 maart worden de volgende vogelmarkten van het jaar
2018 weer gehouden, in de zaal van “de Klok” aanvang 8.00 tot 10.00 uur, waar een ieder
hartelijk welkom is, om een vogel aan te schaffen, of de overtollige vogels te verkopen. Ook
ben je welkom voor een praatje, of je vogelvrienden te ontmoeten, onder het genot van een
kop koffie, of iets sterkers, om de clubkas te spekken is de lotenverkoper aanwezig. Dus
redenen genoeg, om op de laatste zaterdagmorgen van de maand langs te komen bij de Klok
en misschien kunt u wat langer blijven, om zo de markt ook wat langer open te houden,
misschien heeft u ook een idee hoe wij dat moeten aanpakken, dus graag tot ziens namens de
marktmeester. AT Vissia
Clubblad
Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie
weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u
delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en
verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 maart, dan verschijnt het volgende clubblad met uw
nieuws op 31 maart 2018.
De Redactie
Nieuwe Leden
Nieuw Jeugdlid: Sjoerd de Vries, Kievietstraat 25, 9291 BJ Kollum, tel 06-44369961

Kennismaking met de fam. AH Wijma
Dit keer was de afspraak voor de kennismaking met weer snel geregeld want toen ik Ate
belde was hij eerst wel verrast maar vond het ook wel spannend dat ik hem op het oog had
deze keer en stemde meteen toe om hieraan mee te doen. Nadat hij mij had uitgelegd waar hij
precies woonde ging ik op donderdagavond 7 december richting Kollummerzwaag om op de
Foarwei 217 te eindigen. Ik had voor de zekerheid de tom tom ingeschakeld, die zou mij voor
de deur moeten laten stoppen, helaas was de tom tom de kluts kwijt en liet mij ver van te
voren al stoppen met de mededeling “stemming bereikt” maar toen was ik nog lang niet ter
plaatse. Ik had ook het telefoonnummer van Ate ook niet bij mij dus toen heb ik Benny v/d
Akker gebeld met de vraag of hij het telefoonnummer had en jahoor het nummer
opgeschreven en Ate gebeld. Die was zo spontaan en zei ik loop wel naar de weg toe dan zie
je mij wel staan, dus ik langzaam doorrijden en opzij kijken of ik Ate ook zag en ineens was
hij daar. Ik ben toen achter hem aangereden om zo op de plaats van bestemming te komen, na
wat gebabbel en heen en weer gepraat over hoe hij daar woonde zijn we naar de vogels
gegaan die nu in een mooie grote volière rondvliegen. Want Ate heeft nu veel meer ruimte
dan op de Wiersmastraat waar
ze eerst woonden, nadat we
foto’s hadden gemaakt en over
zijn vogels hadden gepraat zijn
we naar binnen gegaan waar
Ate dit keer zelf de koffie
moest maken want vrouwlief
was aan de arbeid. Na koffie
hebben gedronken met een
versnapering ga ik maar eens
beginnen met de vragen. Ate is
geboren in het ziekenhuis van
Drachten zijn ouders woonden
toen in Twijzel, als Ate dan
word ontslagen uit het
ziekenhuis gaat hij zich ook vestigen in Twijzel waar hij ook de lagere school heeft doorlopen
het vervolg is op de MAVO in Buitenpost, daarna volgt nog een opleiding op Middelbare
Land en Tuinbouw school in Dokkum. Want Ate zijn hart ligt bij het boerenleven waar hij als
jonge knaap ook vaak te vinden is bij zijn oom en tante in Garijp. Daarna begon het werken
bij de NAK aardappelkeurbedrijf in Buitenpost, dat heb ik een jaar gedaan, toen ben ik naar
de Enitor gegaan wat nu Essentra is, daar ben ik inmiddels alweer 27 jaar dat voldoet nog
steeds wel alleen de ploegendiensten worden wel zwaarder. Ate heeft ook verkering gehad
met zijn huidige vrouw Jantsje, die komt uit Gerkesklooster, zij woonden toen bij Ike Sevinga
op de buurt aan de Wibrandstraat waar ik ook nog een poosje met Jantsje heb samengewoond.
Daarna hebben we een huis gekocht aan de Lauwers daar hebben we 6 jaar gewoond en

wilden wel groters want er waren inmiddels ook 2 kinderen geboren, een zoon en een dochter,
dus als we wat wilden moest het toen ook direct gebeuren want de kinderen moesten ook
bijna naar school. We zijn toen verhuist naar Kollumerzwaag aan de Dokter Wiersmastraat
waar we 14 jaar hebben gewoond en nu zitten we heel mooi vrij aan de Foarwei waar we ook
alweer 2 jaar wonen. Dat voldoet heel goed Jantsje, die werkt ook nog en wel bij Talant in
Kollum met mensen die een beperking hebben dat vind ze wel zwaar werk maar wel heel
mooi en dankbaar werk. Hoe is de vogelhobby ontstaan Ate. Vroeger toen ik nog thuis
woonde en een schooljongen was had mijn vader kanaries en ik had een hokje met wat
zebravinken kan ik mij nog herinneren verder is het toen niet gekomen maar zo’n 7 jaar
geleden ben ik begonnen met vogels, dat kwam door Harke Pel en die adviseerde mij om lid
te worden van een vogelvereniging, daar kon je veel van leren zei hij door in contact te komen
met andere vogelliefhebbers. Tot nu toe heeft hij daar wel gelijk in gehad. Zodoende ben ik
bij de Woudzangers gekomen en daar heb ik nooit geen spijt van gehad. De soorten vogels die
ik nu bezit zijn Bourkes, Splendids, Turquoisines, Spitsstaartamadines, Diamantvinken,
Japanse Meeuwen en Roseicollis, die ik houdt om de verscheidenheid in kleuren wat ik
interressant vind om mee te kweken. Het voer wat ik de vogels verstrek in van Teurlings en
het eivoer is van Vogro, verder geef ik niet zoveel soms wel wat groenvoer, wat fruit en soms
broccoli, de collies krijgen wel geregeld verse wilgentakken om te knagen dan vernielen ze
ook minder. Het schoonmaken doe ik geregeld dus niet op een vaste dag. Wanneer ik tijd over
heb ben ik tussendoor wat aan het schoonmaken de ene week doe ik het s’morgens en de
andere week doe ik het middags dat komt door de ploegendienst. Het kweekseizoen begint bij
mij diep in het voorjaar als de temperaturen wat aangenaam zijn. Alleen bij de collies kweek
ik bijna het hele jaar door die doen het bij mij altijd wel goed, dat doe ik niet voor de
tentoonstelling want dan moet je ze een jaar overhouden, nee die kweek voor de kleur en de
handel. Alhoewel ik nooit op de
vogelmarkt kom, ook kom ik niet
meer in Zwolle of Assen, dat is
mij te duur en je bent een vrije
zaterdag kwijt de meeste handel
gaat wel via Marktplaats. De
tentoonstelling doe ik wel elk
jaar aan mee dat vind ik
schitterend in Harkema, al die
soorten vogels dat vind ik het
mooiste van de tentoonstelling, al
die soorten vogels dat vind je
verder nergens laten we dat
zomaar houden ik doe er in ieder
geval wel mijn best voor. Ook de feestavond vond ik dit jaar weer van uitstekende kwaliteit
het eten was prima het toneelstukje was lachwekkend en de loterij was ook goed met mooie
prijzen en als de jubilarissen in het zonnetje worden gezet vind ik ook wel leuk dat daar
aandacht aan besteed word. Zelf ben ik nog lang niet zover alhoewel een jaar voorbij vliegt.
De vergaderingen en filmavonden daar ga ik wel heen als ik niet moet werken die
filmavonden vind ik erg leerzaam je treft collegakwekers en kunt je ervaringen uitwisselen op

zo’n avond. Het clubblad dat word hier aandachtig gelezen dat staat altijd vol met
wetenswaardigheden over de Woudzangers en de verhalen vind ik ook goed en nu vooral als
ik zelf de hoofdpersoon ben. De vereniging daar ben ik wel tevreden over dat gaat zo wel
goed alleen vind ik het jammer dat er zo weinig leden aktief zijn op een of ander evenement
van de Woudzangers. Ate heb je nog meerdere hobby’s, jawel ik mag graag tuinieren want
buiten bezig zijn vind ik schitterend en daar heb ik hier de ruimte wel voor. Ook mogen we
heel graag fietsen wat we met mooi weer ook vaak doen, je weet niet half hoe mooi de natuur
is als je s’morgens vroeg op de fiets stapt en over die mooie fietspaden fietst kom je van alles
tegen daar geniet ik enorm van. Nou Ate, dit waren alweer de vragen het is inmiddels ook
alweer bijna bedtijd want ik moet morgen ook weer vroeg opstaan en jij nog eerder dus laten
we er maar een eind aan breien ik vond het een hele aangename en leerzame avond. Vond het
wel jammer dat de vrouw moest werken anders had ik daar ook nog wel een vraag voor gehad
maar die blijft nu onbeantwoord. Ate bedankt en heel graag tot een volgende keer.

Contactavonden winter 2018
Woensdag 7 februari 2018 20:00 uur in de klok
Spreker dhr R.de Jager,hij zal ons een film vertonen over de natuur van de Wâlden. Het beloofd een
prachtig film te zijn met mooie beelden, dus kom deze avond kijken !!
Dit moet ons toch allen wel aanspreken!!!!

Woensdag 21 maart 2018

20:00 uur in de klok

Op woensdag 21 maart 2017 komt de heer Johan Zwart keurmeester tropen en kromsnavels bij de
NBVV. Vorig jaar zou hij deze lezing geven maar vanwege een cursus voor zijn werk moest hij
afzeggen, dus nu op herhaling.
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.

Bericht van de Penningmeester.
Het jaar 2017 is weer bijna voorbij. De incasso van de contributie 2018 zal plaatsvinden in de eerste
week van januari 2018. De contributie voor volwassen leden is € 30.00. Voor jeugdleden € 15.00 en
voor steunleden € 15.00.
Penningmeester B.E. van den Akker.

Jubilarissen gehuldigd tijdens de feestavond 2017.
Er waren dit jaar 5 jubilarissen.

Tamme Alma, 50 jaar lid NBvV en de
Woudzangers (foto rechtsboven)
Cees Wiersma, 50 jaar lid NBvV en de
Woudzangers (foto rechts midden)
Klaas van de Zwaag, 25 jaar lid NBvV en
de Woudzangers (foto links onder)
G Huisma, 25 jaar lid NBvV en de
Woudzangers
Wiebe Wassenaar, 25 jaar lid van de
Woudzangers (foto rechts onder).
De voorzitter van de NBvV, afdeling
Friesland, Sicco Veenstra heeft de
bijbehorende medailles overhandigd aan
de jubilarissen.
Tamme Alma en Cees Wiersma kregen
een mooie gegraveerde spiegel en Klaas
van de Zwaag en Wiebe Wassenaar
kregen een mooie klok met inscriptie van
de voorzitter van de Woudzangers, Sipke
Brouwer.
G. Huisma was niet bij de huldiging
aanwezig, de speld en de bijbehorende
klok zijn bij hem thuisbezorgd.

Kweeklijst

2018

S Brouwer, Verlaatsdam 27
9231ME Surhuisterveen 0512-362771
Kweeknummer NC84
AT Vissia, Herestraat 17
9851AA Burum 0594-249117
Kweeknummer 0JZG
I Sevinga, Wibrandstraat 14
9873RD Gerkesklooster 0512-351696
Kweeknummer BZ38

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 06-25040148
Kweeknummer 5RGL Ps 84407
R Kempenaar, Foarwei 53
9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124
Kweeknummer N115

Swiften, Pennant Wkl en Geel Pastel,
Veelkleuren, Red Vented Blue Bonnet,
Koningsparkiet, Pruimkopparkieten,
Roodstuitparkieten en Eleganten.
Catharinas in diverse mutaties, Pruimkoppen,
Roodstuit wildkleur, Pennant Rosellas,
Bergparkieten, Barrabanden, Pracht Rosellas
Agapornissen Roseicollis, Fischeri, Nigrigenis,
Xantops, Austr. Konings,
Edel papagaaien, Rose kakatoes.

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,
Mozambiquesijzen, Bichenows, Binzen
astrildes,Fife Fancys.
B. Rekker, Pastorijehof 11
Swift parkieten wildkleur, Turquoisines wildkl
9294KB Oudwoude 06-29156265
en div.mutaties, Bourkes wildkleur en diverse
Kweeknummer 4RDR
mutaties.
R. Veenstra, Kievitstraat 45
Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten.
9291HN Kollum 06=20263432
Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten,
Kweeknummer 9KHN
Fallow en splitten, Kuiven.
Email rene@aga-roseicollis.com
Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel.
Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie

Jaarvergadering
Wanneer: Woensdag 24 januari 2018
Waar:

Zaal “De Klok”te Harkema

Aanvang: 20.00 uur
U bent allen van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te
wonen en uw mening te laten horen.
Agendapunten:
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen en jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Benoeming kascommissielid
Bestuursverkiezing: aftredend Sipke Brouwer en
Jan Andringa (beiden stellen zich herkiesbaar)
Tegen kandidaten kunnen zich tot voor het
begin van de vergadering opgeven bij het
bestuur.
Pauze
Uitslag bestuursverkiezing
Terugblik tentoonstelling/feestavond
Rondvraag

Tot woensdag 24 januari.
Het bestuur

Uit de historie van de Woudzangers.

Gezocht: Wie is de eigenaar van deze klomp met
een mooie splendid parkiet erop?

Uitslagen Districttentoonstelling 14-15-16 december 2017, te Balk
Prijswinnaars leden van onze vereniging:
AT Vissia:
Catharinaparkiet groen
Catharinaparkiet turquoise
Roodstuitparkiet groen man
Roodstuitparkiet groen pop
Roodstuitparkiet groen pop

91 pnt
91 pnt
371 pnt
187 pnt
95 pnt

WK van der Veen:
Postuurkanarie Munchener melanine schimmel
Postuurkanarie raza espanol lipochroom intensief
Postuurkanarie raza espanol lipochroom intensief

91 pnt
92 pnt
94 pnt

Postuurkanarie raza espanol lipochroom schimmel

91 pnt

K de Meer:
Kleurkanarie bruin rood mozaïek type 2
Kleurkanarie bruin rood mozaïek type 2
Kleurkanarie zwartjaspis rood mozaïek type 2
Kleurkanarie bruinkobalt rood mozaïek type 2
Kleurkanarie bruinkobalt rood mozaïek type 2

368 pnt
91 pnt
187 pnt
366 pnt
91 pnt

Kampioen
Kampioen
Kampioen stam
Kampioen stel
Kampioen
Best of the show!
Derby kampioen

Kampioen
Zilver
Kampioen en mooiste
postuurkanarie!
Kampioen

Kampioen stam
Kampioen
Kampioen stel
Kampioen stam
Kampioen

J Andringa:
Postuurkanarie raza espanol melanine schimmel
Postuurkanarie raza espanol donkerbont schimmel
Zebravink isabel grijs man

91 pnt
91 pnt
91 pnt

Kampioen
Kampioen
Kampioen

S Brouwer:
Pennantrosella wildkleur

91 pnt

Kampioen

R van der Veen:
Postuurkanarie raza espanol lichtbont intensief

93 pnt

Kampioen

C. Wiersma:
Kleurkanarie geel intensief
Kleurkanarie geel schimmel

366 pnt
92 pnt

Zilver stam
Zilver

VOGELWEETJES

WAT IS DE HARTSLAG VAN EEN VOGEL?
Dat hangt af van de grootte van de vogel en wat hij doet. Grote vogels hebben vaak een trage
hartslag (bij de struisvogel is dat 38 slagen per minuut), terwijl hij bij de meeste zangvogels varieert
tussen 200 en 500 slagen per minuut.
Bij kolibries kan hij zelf oplopen tot meer dan 1000 slagen per minuut. De hartslag versnelt bij koud
weer en wanneer een vogel gestrest is. Ons eigen hart slaat in rust gemiddeld zo’n 72 slagen per
minuut!

WIE HEEFT DE LANGSTE?
De langste snavel is die van de Australische pelikaan die een lengte van 48 cm kan bereiken.
De kortste snavel is die van de witbuikdwergsalangaan in Zuidoost-Azie, die slechts 4mm lang is.
De langste snavel in verhouding tot de lichaamsgrootte is die van de zwaardkolibie uit de noordelijke
Andes en meet 9-11 cm, meer dan de helft van de totale lengte van de vogel.
Met dit buitengewone aanhangsel kan de kolibrie de nectar bereiken die diep verborgen is in lange
bloemen, zoals die van de passiebloem. De snavel is zo zwaar dat de vogel hem als hij zit schuin
omhoog moet houden om niet voorover te kantelen!

LANGSTE POTEN?
De struisvogel heeft de langste poten van alle poten, die van heup tot tenen een indrukwekkende
120 cm kunnen meten. De langste poten in verhouding tot de lichaamsgrootte zijn die van de
steltkluut (en verschillende leden van zijn familie) en meten ongeveer 60 procent van zijn totale
lengte.

MOP
GLAZEN BOL
Een man loopt op de kermis en ziet de tent van een waarzegster. Hij is wel in voor een geintje en
gaat naar binnen.
“Ik zie dat je de vader van twee kinderen bent,” zegt de waarzegster, terwijl ze in haar kristallen bol
tuurt. “Ha, dat denk jij!” zegt de man triomfantelijk. “Ik heb er drie”.
“Ha, zegt de waarzegster, dat denk jij!”

Pellerubriek december 2017

Ook deze keer in de Pellerubriek een kweekverslag van een Europese pracht.
Vooral de leden geboren voor 1980 herkennen deze vogel vast nog wel, bij ons was het,
als je in het voorjaar de weilanden in ging een gezang van jewelste. De veldleeuwerik
heerste. Jammer genoeg is dit veranderd en moet je zoeken om de zingende leeuwerik te
vinden.
ENKELE ERVARING MET DE VELDLEEUWERIK

Door Huub Vervest, Etten-Leur

Hoe jong was ik toen ik voor het eerst
een nest veldleeuweriken zag? Ik weet
het niet precies. Ik denk een manneke
van een jaar of vier. Mijn ouderlijk
huis stond aan de rand van Eindhoven.
Aan de overzijde van de straat lagen
braakliggende velden te wachten op de
komst van bouwvakkers. Eindhoven
groeide groter. De in mijn kleine ogen
verre grenzen van ons speelveld waren
weilanden, slootjes en De Gender: een
riviertje met ‘zwart’ industriewater.
Op ’n zondagmiddag zat mijn vader in
de woonkamer richting die velden te
staren. Hij liep een paar keer zoekend
‘ons’ speelveld op en weer terug.
Opnieuw turen achter het raam van de voorkamer. Bolknak in de mond, as op het
vloerkleed, as op z’n pak. “Huubke, kom. We gaan het nest van de leeuwerik zoeken.”
Als jong manneke zag ik, aan mijn vaders’ hand, een nest met jongen van de
veldleeuwerik. De gapend gele bekjes maakten indruk. Ik weet nog dat ik na die
zondagmiddag enkele keren stiekem het nest ben gaan zoeken tussen de graspollen en
het onkruid. Alleen. Mijn vader had gezegd dat ik het nest niet mocht verklappen en
nooit aan het nest mocht komen. Het nest en de jonge leeuweriken, heb ik na de ene keer
op zondagmiddag nooit terug gevonden. Hoe goed ik ook speurde. Nu denk ik dat die
jongen al ‘uitgevlogen’ waren. Mijn vader gaf de uitleg dat de leeuwerikman zingend
opvliegt, daalt en dan in de omgeving van het nest landt om vervolgens door de
begroeiing heen naar het nest, naar de pop, te sluipen. Daarom had hij zo lang voor het
raam zitten turen! Het duurde die zondagmiddag enkele bolknakken voordat hij een
vermoeden had op welke plaats de leeuwerik een nest kon hebben. Ik mocht mee gaan
kijken! Jonge veldleeuweriken!

‘Leeuwerik voor de zang’
Jaren na het zien van mijn eerste leeuweriknest heb ik mijn eerste kooien en volières
getimmerd. Mijn interesse voor vogels werd aangewakkerd door vogels in de natuur.
Jeugdvrienden kweekten bruine en witte zebravinken. Het verzorgen van vogels ging in
mijn schooltijd goed. Tijd
genoeg voor en na school.
Vaak vakantie. TV en
computer? Waren er niet.
Huiswerk wel, maar uren
achter boeken en schriften
blijven zitten…. Ik was
liever buiten. Vlak voor
mijn 19e verjaardag ging ik
werken. Van
maandagmorgen tot
vrijdagavond van huis.
Volières afbreken? Vogels
opruimen? Een moeilijke
beslissing. Mijn eerste
werkgever was een
vogelvoederfabrikant waar
ik het baantje van mijn
dromen kreeg. Ik had de
hele dag met vogels te maken. Hoe meer vogels gehouden werden, hoe langer ze bleven
leven, hoe beter het voer, hoe meer omzet was het gezonde, commerciële principe
vanmijn werkgever. Thuis de vogels opruimen was moeilijk. Mijn vader wilde ze wel
verzorgen maar op simpele wijze. In kweken en de beslommeringen daarvan had hij
geen interesse. Besloten werd het vogelbestand aan te passen; vinken, putters en
‘kneuters’ en ‘schrijvers’ (geelgorzen) kwamen in de volière. En kanariepoppen: want
bastaarden waren in die tijd bijzonder. Zanglijster in een kooi tegen de muur. En goede
slagvinken. ‘Walen’ liet mijn vader los. “Die verpesten de zang van de andere vinken.
Die slaan niet goed”. Mijn vader voerde 5 dagen per week mijn vogels. Ik probeerde te
compenseren voor die moeite. Zijn wens was een veldleeuwerik voor de zang. “Huub,
dan moet je een lange, lage kooi maken. Alleen de voorzijde open en een ‘rus’
(omgekeerde graszode) er in.” Die veldleeuwerik man kon ik via via aanschaffen. En de
leeuwerik zong…..
! Recordhouder
In 2010 ben ik begonnen met de bouw van een buitenvolière van 7 meter lang, 3 meter
breed en op het hoogste punt 3 meter hoog. Ik wilde er een beplante volière van maken.
Na enkele weken schroeven, boren, zagen, schilderen en als laatste gaas spannen, werd
beplanting aangebracht met het doel er in het voorjaar van 2011 vogels in te huisvesten.
Rondkijken, luisteren naar advies van anderen en oriënteren op beschikbaarheid van
vogels. Het is niet gemakkelijk een keuze te maken. In deze volière vonden voorjaar
2011 rode kardinalen, Europese appelvinken en veldleeuweriken hun plaats. Ik was in
de veronderstelling dat deze vogelsoorten eerst goed aan deze volière moesten wennen
voordat ze zouden gaan kweken. Ik rekende op niets in 2011. De aangeschafte vogels
waren gekweekte en geringde vogels. De appelvinken brachten dat jaar 1 nest (3 jongen)

groot, de rode kardinalen 10 jongen uit 4 nesten. Het record lag in 2011 bij de
veldleeuweriken met 4 nesten en 16 zelfstandige jongen. Voor mij waren de
veldleeuweriken in 2011 recordhouder.
Imiteren en toneelspelen
Mijn koppel veldleeuweriken bestaat uit een Nederlandse man en een Belgische pop.
Beiden heb ik eind van de zomer 2010 gekocht. Met DNA certificaat. Ik heb de vogels
totdat mijn beplante buiten volière klaar was eerst in een kweekvolière gehouden. Een
kaal hok waar het moeilijk voor ze was een schuilplaats te vinden. Niet erg naar de zin
van de leeuweriken misschien; nog minder naar mijn zin. Met het vooruitzicht een
groter, beplant verblijf, was het te doen. In maart 2011 was de volière klaar. Beplanting
had ik najaar 2010 al een beetje aangebracht. Ik heb geprobeerd niveauverschillen in de
volière aan te brengen. Dat vond ik mooier om te zien. De veldleeuweriken konden zich
verstoppen achter wat paaltjes en lage struikjes. Soms ben ik achterdochtig. Kloppen die
DNA certificaten wel? Wanneer begint de leeuwerik man eindelijk te zingen? Eind
maart hoorde ik geluiden in mijn nieuwe volière. Twijfel. De kardinaal man? Was het
veldleeuwerik? Later in het seizoen heb ik gehoord - en gezien - dat mijn veldleeuwerik
geluiden nabootst die eigenlijk ‘eigendom’ zijn van de man rode kardinaal. In mijn
volière komen veldleeuweriken in de kweektijd over als toneelspelers. Zit de
leeuwerikpop op eieren dan heeft de man plotseling iets aan zijn vleugels als je dicht bij
het nest komt. Hij veinst dat hij vleugellam is. Lokt je verder van het nest. Dan fladdert
hij op en vliegt perfect. Kom ik een tijdje later weer in de volière dan herhaalt deze
vriend hetzelfde spel. De pop laat zich niet graag zien als ze een nest heeft. Ze rent van
het ene naar het andere struikje en vliegt op als je te dicht nadert. Of ze blijft roerloos
op het nest met eieren zitten. ‘Veldleeuweriken vliegen altijd op. Knallen tegen het
gaas.”, werd mij gezegd. Als de vogels je kennen, de volière hoog genoeg is, er
schuilmogelijkheden zijn en je rustig de volière betreedt dan vind ik het opvliegen heel
erg meevallen. De leeuweriken blijven fladderend keurig tien, vijftien centimeter onder
het dakgaas. Van
vreemden schrikken ze
wel meer.
Balts
Indrukwekkend om te
zien is de balts van de
man. Hij slaat met de
vleugels: dan links, dan
rechts en hij danst vlak
voor mij op een paaltje dat
in de volière staat. De
angst voor mensen
verdwijnt volledig als hij
wil paren. Hij heeft alleen aandacht voor de pop. Een paring heb ik nooit gezien. Wel
baltsen en zingen op een of twee meter afstand en als ik in de volière ben. Een fel
mannetje! Zit de leeuwerik pop te broeden dan doodt de man zijn vrije tijd met zingen.
Op de grond, op een kleine verhoging, op een paaltje of op de hoogste zitstok in de
volière. Van heel vroeg in de morgen tot het bijna donker wordt. Die zang herinnert me
aan de vele uren die ik in mijn jeugd met een verrekijker in de hand in het veld

doorbracht. Veldleeuweriken heb ik vaak zien opstijgen en gehoord. Nu vind ik het een
grote zeldzaamheid!
Kweek
Bij het eerste nest van de veldleeuwerik
vroeg ik mij af hoe de jongen groot te
krijgen. Het ging van een leien dakje met
levende en diepvries meelwormen,
ontdooide pinkies en later enkele
wasmotlarven die ze ‘pikten’ van de rode
kardinalen en de appelvinken. Ze rennen
met de bek vol af en aan naar de altijd
hongerige jongen. Amper 8 dagen oud
verlaten de jonge leeuweriken het nest. Ze
verdelen zich in kleine groepjes in de
beplanting. Mijn vrouw en ik hebben regelmatig in het toch niet al te grote verblijf
jongen moeten zoeken en jongen geteld. Kunstenaars zijn het in het verstoppen en het
zich doodstil houden. Zo gaat dat de eerste week na het ‘uitlopen’; dan komen de
staarten door en worden de
jongen wat brutaler. Weer
enkele dagen later en ze
fladderen onhandig op, want dat
doen jonge veldleeuweriken wel.
Mijn koppel zorgde in 2011 voor
vijf nesten. Een keer verdween
een nest eieren maar toch
werden 16 jonge
veldleeuweriken groot. 17
Jongen werden geboren.
Geslachtsonderscheid
Bij mijn oude koppel kan ik man en pop voornamelijk herkennen aan de grootte. De
man is forser en voller; de pop kleiner en slanker. Mijn pop lijkt ook wat vlekkerig en
minder duidelijk bestreept. Mijn ouderkoppel heb ik aangeschaft met DNA papieren.
Maar als ik mijn oude de man en pop in de hand heb, voel ik verschillen. De volwassen
man en pop in een vogeldoosje gestopt en met een tussentijd van enkele weken gewogen.
De man woog tussen de 36 en 38 gram; de pop tussen de 32 en 34 gram. Nogmaals, het
verschil in grootte voelde ik ook bij het in de hand pakken van mijn leeuweriken. In
2011 (16 jongen + ouderpaar) en in 2012 (11 jongen + zelfde ouderpaar) heb ik na de
ruitijd enkele keren gewogen; - Volwassen man 36 tot 39 gram - Volwassen pop 32 tot 35
gram - Bij de in totaal 27 jonge leeuweriken van ’11 en ’12 vond ik een groep die 35 tot
37 gram woog (naar mijn mening ook op basis van andere kenmerken jonge
veldleeuwerikmannen) en een groep die 29 tot 33 gram woog (deze hield ik voor jonge
poppen). Waar ik ook op lette was de lengte van de nagel van de achterteen. Bij het
volwassen of ouderkoppel zit daarin een duidelijk verschil van 1 à 2 cm. Bij de jonge
veldleeuweriken waren de verschillen (uiteraard?) veel kleiner. Ik durf daaraan niet een
vermoeden van het geslacht uit te spreken als het om jonge vogels gaat. Wegen is voor
mij indicatie van het geslacht. De jonge veldleeuweriken zijn naar kwekers her en der

gegaan. Eén ‘afnemer’ meldde een onjuiste aanname van het geslacht. De jonge pop zou
toch een man zijn. 99% Zekerheid over man of pop schijnt er te zijn na DNA onderzoek
op veren. 100% Is er als u van twee vogels jongen hebt. Het meten en vergelijken van de
vleugellengte – een tip van een erkende vogelringer - heb ik niet beproefd.

Rui
Eerste jaars vogels ruien alleen de dons- en dekveren heb ik altijd gehoord en gelezen. In
de volières waarin ik de jonge leeuweriken heb gezet vond ik ook slagen staartpennen
die zonder twijfel van de dat jaar geboren jongen zijn. Ruien veldleeuweriken anders? Is
de eerste rui gelijk een complete rui?

Volièrevogel?
Veldleeuweriken passen, denk ik, niet
in elke volière. Ze komen
waarschijnlijk wel tot hun recht in
beplante volières. Ze fladderen op maar
vliegen bij mij nooit met een klap tegen
de bovenzijde tegen het gaas. Meestal
vertoeven ze op de grond. Op takken
zitten doen ze stuntelend. Van belang is
de veldleeuweriken te ringen met
ringen van goede kwaliteit die zo goed
mogelijk bestand zijn tegen slijtage. Dit
soort vogels loopt bijna constant door
(volière)zand. Ringen van zacht
materiaal kunnen er toe leiden dat de inscripties zo goed als verdwijnen.
Voor Europese vogel is dat niet gewenst

Als afsluiter nog een mopje
Er waren eens een vogel, een vis en een krokodil die zaten over hun vakantie te praten. ”Waar
ga jij op vakantie?” vroeg de vogel aan de vis. De vis zei: ”mijn vader kan goed zwemmen,
mijn moeder kan goed zwemmen en ik kan goed zwemmen, het zal dus wel een zwemvakantie worden”. ”En jij?” vroeg de krokodil aan de vogel, ”waar ga jij op vakantie?”
”Nou”, zei de vogel, ”mijn vader kan goed vliegen, mijn moeder kan goed vliegen en ik kan
goed vliegen het zal wel dus een vlieg- vakantie worden”. ”Waar ga jij op vakantie?” Vroeg
de vis aan de krokodil. De krokodil zei: ”mijn vader heeft een grote bek, mijn moeder heeft
een grote bek en ik heb een grote bek, dus we zullen wel weer naar Duitsland gaan.

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van dit clubblad, wat tevens het laatste clubblad is van het jaar
2017, ik mag hopen dat u het met plezier hebt gelezen afgelopen jaar en weer uitkijkt naar
2018, met misschien wel uw nieuws in het clubblad.
Dit keer ga ik als eerste Romke v.d. Veen en Thea Zuidema bedanken, voor de hele goede
lotenverkoop, tijdens onze onderlinge tentoonstelling en Thea en dochter Sjoukje bedankt,
voor de vele prijzen, die jullie beschikbaar hebben gesteld voor de verloting, ook de andere
schenkers mijn dank daarvoor.
S Brouwer ook weer bedankt voor het voorwoord en niet te vergeten de mooie moppen, die
waren ook weer goed.
BE van den Akker bedankt voor de hulp, bij het
samenstellen van het clubblad en de bijdrage uit
de oude doos, de foto van de jubilarissen en de
uitslag van het district.
J Andringa ook bedankt, voor het verslag van de
notulen van onze tt vergadering, wat was daar
toch een belangstelling voor! Verder heb ik ook
nog de agenda punten gekregen voor de
jaarvergadering, hoop wel dat er dan wat meer leden komen.
W Weening ook weer bedankt voor de vogelweetjes en de mop, jammer dat je het weer was
vergeten. Ik zal de volgende keer wat vaker bellen, omdat ik uit vertrouwde bron heb
vernomen, dat je vergeetachtig word.
H Pel jij ook bedankt, voor de Pellerubriek en de voorbeschouwing van de contactavonden,
laten we hopen dat de leden nu ook eens komen op zo’n avond, dan is jouw werk ook niet
voor niets geweest.
AH Wijma hartelijk dank voor de medewerking, aan de kennismaking met en de gastvrijheid,
het was voor mij weer een bijzonder mooie avond.
Ook onze onderlinge tentoonstelling was dit jaar weer een
groot succes, ondanks dat er een 80 vogels minder waren,
wat erg jammer is voor een vereniging met meer dan 200
leden, laten we met zijn allen in 2018 zien waar de
Woudzangers sterk in zijn, dus leden doe mee aan onze
activiteiten.
Het nieuwe jeugdlid ook van harte welkom bij de Woudzangers.
Tevens moet ik Auke Nauta van bandenservice Nauta uit Groningen bedanken, voor het
kosteloos beschikbaar stellen van de Berlingo, om de vogels van onze leden te vervoeren,
naar de districtshow in Balk en het weer ophalen van de vogels, een geweldig gebaar. Verder
wil ik een ieder, prettige kerstdagen en een heel voorspoedig 2018 wensen en wees
voorzichtig met vuurwerk!
De Redactie

AT Vissia

