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Voorwoord
We zitten alweer een paar maanden in 2018, zoals het bij ieder nieuw jaar wordt er door
menig een gezegd: Ik stop hier of daar mee. Maar een ding is zeker, we gaan de mooie tijd
weer tegemoet, met de lente voor de deur en het kweekseizoen.
De vroege kwekers zijn al druk met de kweek bezig en hebben de eerste jongen al op stok en
zijn al met ronde twee bezig. De latere kwekers zijn pas begonnen en hebben de eerste eieren.
We hebben de eerste activiteiten alweer gehad, zoals de leden vergadering die op 24 januari
was, hier waren 22 leden aanwezig. Er waren een paar dingen aan de orde, als eerste kwam de
contributie verhoging aan de orde en wel van 30 euro naar 35 euro en voor steunleden van 15
euro naar 17,50 euro, de jeugd leden blijven op 15 euro staan. Deze verhoging komt door de
hogere onkosten, zoals materiaal en de vergoedingen keurmeesters en de tt week, de
verhoging gaat 2019 in.
Van het bestuur waren aftredend Jan Andringa en Sipke Brouwer, beide waren herkiesbaar en
werden herkozen. Sipke heeft aangegeven nog drie jaar beschikbaar te zijn, is er iemand
bereid die functie over te nemen, laat het aan het bestuur weten, dan kan hij een paar jaar mee
draaien in het bestuur. Ook heeft Kees Wiersma aangegeven om te stoppen als materiaal
beheerder. Verder werd er gestemd voor het uitstapje, het werd uiteindelijk Walsrode [meer
hier over elders clubblad]. Dit uitje is omdat we 60 jaar bestaan. We zijn in augustus 1958
opgericht door vier man: Albert Bakker, Schievink, Nicolai en van der Woude.
Op 7 februari hadden we onze eerste contact avond, voor deze avond werd de heer R de Jager
uitgenodigd hij vertoonde een film over de Friese wouden en het Lauwersmeergebied, dan zie
je hoe mooi de Wouden zijn, deze avond waren er 22 leden aanwezig. Het is jammer dat er
niet meer belangstelling voor is, maar we hopen dat het tij keert.
Benny en Sipke zijn 20 februari naar een voorlichtingsavond van de Rabobank geweest, dit
ging over de RABO clubactie, je kunt stemmen als je lid van de Rabobank bent en je stem uit
brengen op de Woudzangers, als je geen lid bent kun je aanmelden bij de bank om lid te
worden, zodat je dan in juni 2018 kunt stemmen, afgelopen jaar hebben we 120 euro uit die
pot ontvangen dus hoe meer stemmen hoe meer geld.
De Nederlandse kampioenschappen waren dit jaar in Zwolle, 7 leden van de Woudzangers
hebben hieraan aan meegedaan en met goed succes, deze leden nog van harte gefeliciteerd!
De vereniging gaat Albert Bakker op een gepaste wijze huldigen, hij is namelijk 60 jaar lid,
erelid en tevens mede oprichter van de volière vereniging de Woudzangers Drogeham e.o.
Verder wens ik een ieder een goed broedseizoen toe. De nieuwe leden welkom bij de
Woudzangers en tot ziens op 26 mei als we naar Walsrode gaan.
Vr. Sportgroeten
S. Brouwer

Uit de historie van de Woudzangers

Uitslag Vogel 2018 Zwolle Inzenders leden van onze vereniging:
K de Meer:
Groep 03119 Bruinrood mozaïek type 2 stel 189 pnt Kampioen
Groep 03119 Bruinrood mozaïek type 2 stam 377 pnt Kampioen
Groep 03309 Zwartjaspis rood mozaïek type 2 stel 185 pnt Kampioen
Groep 03669 Bruinkobalt rood mozaïek type 2 stam 367 pnt Kampioen
Groep 03669 Bruinkobalt rood mozaïek type 2 stel 183 pnt Zilver
AT Vissia:
Groep 25007 Roodstuitparkiet groen man stam 370 pnt Zilver
Groep 25007 Roodstuitparkiet groen man stel 185 pnt Brons
Groep 25007 Roodstuitparkiet groen pop stel 187 pnt Zilver
Groep 25007 Roodstuitparkiet groen pop 92 pnt Brons
H Pel:
Groep 24001 Valkparkiet wildkleur man 93 pnt Brons
Groep 29023 Goudvoorhoofdparkiet wildkleur 93 pnt Kampioen
Groep 29023 Goudvoorhoofdparkiet wildkleur 92 pnt Zilver
WK van der Veen:
Groep 04301 Raza espanol lipochroom intensief stel 183 pnt Kampioen
Groep 04301 Raza espanol lipochroom intensief 94 pnt Kampioen
R van der Veen:
Groep 04305 Raza espanol lichtbont intensief 92 pnt Zilver
S de Boer:
Groep 21061 Agapornis personatus groen 91 pnt
J Dijkstra:
Groep 23011 Elegant parkiet wildkleur man 91 pnt
Groep 23011 Elegant parkiet wildkleur man 90 pnt
Allen gefeliciteerd met de behaalde resultaat!

Kennismaking met de familie W Lieuwes
Dit keer was een afspraak ook weer gauw geregeld en zo kwam het, dat ik op 6 maart avonds
om kwart over zeven van huis vertrok, om naar de Prunus 3 in Oudwoude te rijden, wat met
een kleine omweg moest gebeuren, want de Trekweg
was afgesloten ivm het opknappen van de brug, maar
gelukkig ben ik daar wel bekend en reed er zonder slag
of stoot heen. Toen ik daar aan kwam om half acht, zat
Wiebren mij al op te wachten voor het raam en wenkte
mij, dat ik achterom moest komen, dat heb ik toen
gedaan, zo liep ik ook direct bij de vluchten langs, die
achter huis staan, een stuk of 6 mooie aluminium
volières stonden in de tuin met een nachthok, waar we
toen eerst naar binnen zijn gegaan voor de foto’s.
Nadat ik wat kiekjes had gemaakt en even een gesprek
hebben gehad over de vogels, zei Wiebren, nu gaan we maar in huis om koffie, bij
binnenkomst heb ik eerst nog kennis gemaakt met zijn vriendin Jelkje.
Daarna hebben we een plekje uitgezocht om te zitten, ik zei, doe maar bij de hoge tafel en niet
op de bank wat Wiebren zijn voorstel was, na de koffie met koek, ben ik begonnen met mijn
vragen. Wiebren is geboren in Wolvega, dus een echte Stellingwerver, daar heeft hij gewoond
tot zijn twaalfde jaar, dus ook de lagere school werd bezocht in Wolvega. Het laatste half jaar
werd gedaan in Oudwoude, waar zijn ouders naar toe zijn verhuist, om samen met een oom
het boerenbedrijf te runnen.
Na de lagere school werd er verder gestudeerd in Buitenpost, op de Land en Tuinbouw
school, toen die was volbracht, ben ik naar Dokkum gegaan, naar de middelbare Land en
Tuinbouw school, helaas heb ik dat niet volbracht, want het laatste jaar ging de school in
Dokkum dicht en moest ik naar Leeuwarden, dat zag ik niet zitten en ben gestopt met leren.
Toen ben ik aan
het werk gegaan
bij Bijkon in
Harkema, daar
ben ik 10 jaar
geweest. Daarna
ben ik bij de
straatmakers
gekomen, dat was
ook in Harkema
bij Boonstra, dat
heeft maar twee
jaar geduurd, nu
ben ik al weer vijf
jaar bij v/d Wal
uit Sneek, dat

voldoet nog steeds goed.
Met de liefde zag ik het eerst niet zo zitten, ik was al bang dat er voor mij geen meid zou
overblijven, maar gelukkig trof ik Jelkje hier in de kroeg van Oudwoude en toen was het
gelijk raak. Nu hebben we alweer 14 jaar een geregistreerd partnerschap en zijn we nog steeds
heel gelukkig samen. Jelkje komt ook uit Oudwoude en is inmiddels bedrijfsleidster bij de
Kruitvat in Dokkum.
Mijn vogelhobby is ontstaan bij de Bijkon, waar een collega van mij grasparkieten had, daar
heb ik toen wat koppels van gekregen, later kwam ik in contact met Jan Merkus en zijn zoon
Eelke en ben ik overgegaan op Swiften en Valkparkieten. Nu heb ik nog Veelkleuren,
Koningsparkieten, Swiften,
Pennant Rosella’s, Bourkes en
nog een koppel grasparkieten.
Ook hebben we nog kippen, ik
had al kippen en toen waren
we een paar dagen in Afifauna
in Alphen a/d Rijn, daar zag
Jelkje ook sierkippen lopen,
zulke kippen wil ik wel
hebben, dat mag wel maar dan
moet je ze zelf verzorgen en
tot nu toe doet ze dat ook,
alleen is ze wat jaloers, omdat
mijn kippen meer eieren
leggen dan die van haar. Verder kan je ook niet veel met haar kippen, want je kunt ze ook niet
opeten want het is zwart vlees, dat heeft ze volgens mij met opzet gedaan, want ik lust wel
graag kippenvlees.
Het voer wat ik mijn vogels geef, is van Jos van Himbergen wat ik koop bij W Kloosterman
uit Buitenpost, waar ik ook het kant en klare eivoer aanschaf, verder geef ik soms wat groente
en fruit, aan de vogels en als de swiften jongen hebben, dan krijgen die nog wel eens wat
loriepap.
Ook als ik niet thuis ben voert Jelkje de vogels wel, maar verder doet ze er niets aan, wel
geniet ze in de zomer van de vogels als ze buiten zijn, dat vind ze wel mooi.
Het kweekseizoen begint bij mij omstreeks half maart, als de temperaturen wat aangenamer
worden en de dagen wat langer, ik kweek ook maar 1 ronde, een enkele keer doen de
veelkleuren nog een 2e ronde, maar dat gebeurt niet elk jaar.
Het schoonmaken doe ik maar een paar keer in het jaar, tijdens de kweekperiode doe ik er
niets aan, van te voren maak ik alles grondig schoon en na de kweek doe ik het wat vaker.
Vogelmarkten daar kom ik nooit, zelfs niet in Zwolle, als ik wat wil aanschaffen, ga ik naar
een kweker, of ik koop iets via marktplaats en dat bevalt mij tot nu toe wel, ook verkoop ik de
vogels altijd via marktplaats.

De tentoonstelling daar doe ik meestal wel aan mee, als ik wat jongen heb gekweekt, dat vind
ik wel mooi, ik stuur dan ook alleen maar vogels in op onze eigen tentoonstelling, daar gaan
we dan met elkaar heen uit Oudwoude, zo peppen we mekaar wat op.
Dat is net als op de feestavond, daar gaan we ook altijd met een ploegje heen, dat is dan veel
gezelliger, afgelopen jaar was het ook een gezellige boel met Klun en Knoffelhake, dat vind
ik mooier dan die bingoavonden.
Filmavonden daar kom ik nog wel eens, vooral als het mijn interesse is, de laatste keer ben ik
niet geweest bij Renze de Jager, want die films heb ik allemaal al gezien.
Vergaderingen daar kom ik niet zo vaak, dat betekent dus wel dat ik zeer tevreden ben over de
Woudzangers.
Het clubblad
word hier wel
gelezen, maar
sinds het op de
computer
verschijnt,
word het
minder goed
gelezen, dan
voorheen toen
we nog een
clubblad
hadden. Ik snap
wel dat we die
kant op moeten,
maar ik blijf het
wel jammer vinden, dat het echte clubblad verdwenen is.
Heb je nog meer hobby’s Wiebren, jawel ik zit nog op biljarten, wat ik op dinsdag avond doe.
Het was vanavond ook mijn biljartavond, toen we de afspraak hadden gemaakt, dacht ik later
dan is het mijn biljart avond, gelukkig hoef ik niet zoveel partijen meer te spelen, dus kon ik
wel een keer afzeggen.
Verder doe ik samen met mijn broer, nog mee aan de autocross in Kollum, dat is in de rodeo
klasse, daar mag je nog met een oude auto aan mee doen, dat is daar 4 keer in het jaar, dat is
nog leuk en betaalbaar. Ik heb ook nog 2 tuigpaarden, die bij mijn ouders op stal staan, daar
ben ik ook veel mee bezig, dat is ook een mooie hobby om met dieren bezig te zijn, in de
zomer lopen ze bij ons voor huis, daar heb ik een stukje land wat ik van de gemeente huur,
dan hoef ik er niet ver om te reizen, om even met de paarden bezig te zijn.
Verder heb ik geen vragen meer, dus maken we maar weer een eind dit verhaal, ik heb weer
wat opgestoken en geleerd. Wiebren en Jelkje bedankt voor de gastvrijheid en het genotene,
het was prima heel graag tot een volgende keer. Jelkje pas maar goed op de kippen, dan komt
de dag eens, dat jou kippen meer eieren leggen dan die van Wiebren.
Redacteur AT Vissia

Agenda
10-10-2018

TT vergadering

aanvang 20.00 uur

17-10-2018

InleverenTT formulier aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema
Cafe 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 28 april word de volgende vogelmarkt 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. In de maanden
mei, juni en juli zijn er geen vogelmarkten. AT Vissia

Clubblad
Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie
weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u
delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en
verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 juni, dan verschijnt het volgende clubblad met uw
nieuws op 30 juni 2018.
De Redactie

Notulen ledenvergadering volierevereniging ‘De Woudzangers’ 24-01-2017
Locatie:
Zaal “de Klok”
Aanwezig:
20 leden
Aanwezig bestuur:
iedereen
De voorzitter opent de vergadering om 20:15 uur en heet een ieder hartelijk welkom.
Ingekomen stukken:
- Er zijn geen ingekomen stukken.
Algemeen:
- De voorzitter leest de lijst voor met de winnaars van het district en de
Nederlandse kampioenschappen. Deze lijst staat ook op de website.
- Kees stopt met zijn bestuursfunctie. Wie zijn plaats wil/kan overnemen kan dit bij
een van de bestuursleden aangeven.

-

-

-

13 April is er een surveillance cursus in Drachten voor het mogen houden van de
vogelmarkt. Sipke, Arend en Wietse gaan er heen.
De contributie gaat dit jaar omhoog naar 35 euro. Iedereen is hiermee akkoord.
We bestaan dit jaar 60 jaar. Nu hebben we twee keuzes. 1 is een reisje naar
Walsrode en 2 is een bootreisje over de Alde Feanen. Uitkomst stemming is 14
voor Walsrode, 2 voor bootreisje en vier blanco.. Het wordt dus een reisje naar
Walsrode.
15 Februari gaan Sipke en Benny naar de Rabo sponsoractie. Dit heeft vorig jaar
120 euro opgebracht. Dit is zeker de moeite waard.
Gehuurde TT-kooien kunnen in het vervolg op de laatste zaterdag van de maand
met de vogelmarkt tussen 08:00 en 10:00 teruggebracht worden.
Arend Vissia heeft een bos bloemen gekregen van Sipke voor het vervoeren van
de ingestuurde vogels van leden die meegedaan hebben aan het district en/of
Zwolle.
Zijn er mensen die zich beschikbaar willen stellen voor de hulp aan nieuwe leden
of leden die voor het eerst met een TT mee willen doen?
Wiebe Wassenaar
Agaporniden
Gerrit van Lune
Goulds & Afrikaantjes
Jan Andringa
Zebravinken, tropen & kwartels
Janko Dijkstra
Neophemas
Arend Tj Vissia
Grote Parkieten
Kees Wiersma
Kleur kanaries
Wietse van der Veen
Vorm en postuurkanaries
Wie verder nog wil kan zich bij een van de bestuursleden opgeven. In Februari
is er geen vogelmarkt i.v.m. de vogelmarkt in Zwolle.

Jaarverslag secretaris:
- De secretaris leest het jaarverslag voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Jaarverslag penningmeester:
- Het financiële jaarverslag wordt door de penningmeester uitgedeeld. Er zijn geen
op- of aanmerkingen. De Kascommissie had als enige opmerking dat het zeer
netjes was.
Benoeming kascommissielid:
- H. Pel is benoemd als kascommissielid en Janko Dijkstra als reserve.
Bestuursverkiezing:
Jan is aftredend en herkiesbaar. Sipke is aftredend en voor het laatst herkiesbaar. Er zijn
geen tegenkandidaten dus alle twee herkozen.
Pauze
De terugblik tentoonstelling/feestavond word voorgelezen door S. Brouwer.
Rondvraag:
Mededeling:
Er liggen twee zakken met drinkflesjes. Wie ze wil mag ze gratis
meenemen.
Vraag:
Wie komt er op de vogelmarkt in plaats van Geert Braaksma?
Antwoord:
Dat is Simon.Bles

1958-2018 Jubileum De Woudzangers
Op 10 augustus 1958 is onze vereniging De Woudzangers opgericht. Dit 60 jarig jubileum laten we
natuurlijk niet zo maar aan ons voorbijgaan. Tijdens de ledenvergadering in januari hebben de
leden dan ook besloten dit jaar af te trappen met een reis naar het grootste Vogelpark van Europa
in Walsrode, Duitsland.
Deze reis zal zijn op zaterdag 26 mei. Wij nodigen u en uw partner uit om van deze dag een gezellig
uitje te maken. Als we met zijn allen ons best doen moet het mogelijk zijn een bus vol te krijgen
met vogelliefhebbers.
Door het invullen en sturen van onderstaand formulier bevestigt u deelname aan deze reis. Beslis
zo snel mogelijk, dan kunnen wij de bus bespreken. De kosten voor deze reis zijn € 59,00 per
persoon bij een deelname van 45-50 personen. Twee weken voor de reisdatum wordt dit bedrag
via de machtiging afgeschreven.
Het programma van deze dag is als volgt:
06.45 uur- instappen bij de Klok, Harkema
07.00 uur- vertrek vanuit Harkema
10.30 uur- aankomst bij het Vogelpark in Walsrode
16.00 uur- vertrek vanuit Walsrode
19.00 uur- aankomst in restaurant ”In de Klaver” in
Niebert
20.30 uur- vertrek
21.00 uur- terugkeer in Harkema
Inbegrepen in de kosten:
*vervoer per comfortabele touringcar
*entree vogelpark Walsrode
*driegangendiner in Restaurant “In de Klaver”in Niebert

Voor deze reis is een geldig grensdocument verplicht!
=============================================================================
Inschrijfformulier voor de reis naar Walsrode, Duitsland op zaterdag 26 mei 2018. Graag zo spoedig
mogelijk inzenden ivm met het bespreken van de bus.
Ondergetekende geeft zich op voor de reis naar Walsrode.
Naam: ……………………………………………………………….. …….. personen à 59,00 p.p.
Naam partner: ……………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………….. Woonplaats: ………………………………………..
Hierbij machtig ik de Volièrevereniging De Woudzangers eenmalig van mijn bankrekeningnummer
…………………………………………………………………………………. het verschuldigde bedrag te incasseren.
Handtekening:
Formulier voor 21 april 2018 inleveren of sturen naar: BE van den Akker, de Nachtegaal 8, 9231 JN
Surhuisterveen.

Woensdag 7 februari 2018 20:00 uur in de Klok
Spreker Renze de Jager.
Deze contactavond werd bezocht door een 20 tal leden.
Ik was samen met Renze naar de Klok gekomen om de apparatuur op te zetten,we wonen
vlak bij elkaar dus beter in 1 auto dan dat er 2 moeten rijden.
Het materiaal was snel opgezet dus kon de film worden gestart. Renze is als de natuur wat
heeft te vertellen een hoop van zijn tijd in het veld te vinden. Wij hebben het resultaat deze
avond kunnen bewonderen. Zo zie je maar dat wij mensen door de dagelijkse sleur (Werk en
huishouden) veel van onze lokale natuur missen. Renze liet vele mooie beelden zien van de
vogels die in zijn achtertuin en de lokale Friese wouden en het Lauwersmeer gebied te
bewonderen zijn. Wat wonen we toch in een omgeving met een onvoorstelbare mooie
natuur. Laten we ons realiseren hoe uniek dit is en proberen dit in stand te houden.
Renze bedankt, en ga zo door met het filmen van onze mooie omgeving.

PELLE RUBRIEK
09 februari 2018

20.000 Kramsvogels op een slaapplaats
Ruim 20.000 Kramsvogels op een slaapplaats. Dat is een zeldzaam hoog aantal.
Sovonmedewerker Willem van Manen kwam ze middenin Drenthe tegen en doet kort verslag
van zijn observaties.
De Holmers is een slenk tussen Boswachterij Hooghalen en Grolloo in Drenthe, die
Staatsbosbeheer in 2002 heeft afgegraven, waarna de natuur er haar gang kon gaan. Geen
begrazing dus en geen andere flauwekul. Vanwege de sterke kweldruk ontwikkelt zich hier
een prachtig moerasbos, dat al jaren Spreeuwen en Kramsvogels verleidt om er de nacht door
te brengen.
In de ochtend van dinsdag 6 februari bij
-7 graden en een glorend rood in het
oosten, welde er vanaf een uur of zeven
een oorverdovend gepruttel van
Kramsvogels op uit de struwelen, over
een lengte van zeker 900 meter. Vanaf
half acht begonnen er sliertjes op te
stijgen, snel hoogte te winnen en in
groepen van 200-500 in zuidoostelijke
en noordoostelijke richting te
vertrekken. Geen spectaculair gezwerm
dus, zoals Spreeuwen doen (daarvan
sliepen er ongeveer 1000), maar wel

aanhoudend tot half negen. Bij benadering ging het om een totaal van ten minste 20.000
Kramsvogels, die de slaapplaats verlieten.
Twee koude dagen later nog wel Kramsvogels, maar naar schatting niet meer dan 1000. Dat
was jammer voor RTV-Drenthe, die deze keer mee was. Waren er op dinsdag zoveel vanwege
de net ingevallen vorst, op donderdag zo weinig vanwege de aanhoudende vorst, beide of
gewoon toeval?
Kramsvogels zijn als ze vliegen de
herkennen aan de witte ondervleugelvlek
en licht golvende vlucht. Foto: Arjan
Boele/Trektellen.nl
Ik vond dit wel een mooi onderwerp voor
ons clubblad om dat in deze periode bij
ons op het werk elke dag een hele groep
kramsvogels aan het eten zoeken waren
rond het bedrijf.
Zo konden wij de vogels van behoorlijk
dichtbij in de gaten houden.
Zomers zie je ze eigenlijk niet, maar wat is het toch een mooie vogel.
Als afsluiter nog een mopje,

Erik en de juf
De juf staat voor haar klasje en vraagt aan Erik: "Er zitten 6 vogels op een hek, je schiet er 2
dood, hoeveel vogels blijven er dan nog over? Erik antwoordt: "Geen enkele juffrouw, want
de andere vogels gaan vliegen van het schieten". "Nee Erik, het antwoord is 4, maar je manier
van denken bevalt me wel". Dan vraagt Erik: "Juf, ik heb ook een vraagje voor u:
"3 Vrouwen eten een ijsje, de eerste likt aan het ijsje, de tweede zuigt aan het ijsje en de derde
bijt erin. Hoe kan je nu zien welke vrouw getrouwd is?" De juf wordt een beetje rood en zegt
dan: "de vrouw die aan haar ijsje zuigt." Nee, zegt Erik, het is diegene met de trouwring om
haar vinger, maar je manier van denken bevalt me wel.

Moppen
Een Belg heeft vliegles in een helikopter, vraagt de Belg waarvoor zijn die wieken hier boven.
Zegt de instructeur voor de ventilatie. Belg dat geloof ik niet. Instructeur ik zal ze eens stil
zetten moet jij eens zien hoe snel je het benauwd krijgt.
Tot haar zestiende blijft ze zeuren of ze een paard mag hebben. En op haar zeventiende komt
ze met een ezel thuis.
Man tegen zijn vrouw.
Hij, laten we er eens een mooi weekend van maken.
Zij dat is een fantastisch idee. Hij, goed, dan zien we elkaar maandag weer!

Nieuw Lid
JJ de Graaf, Dotter 3, Buitenpost, tel. 06-23657721

Vogelweetjes.
Hoeveel veren heeft een vogel eigenlijk?
Dit varieert enorm, van minder dan 1000 bij sommige kolibriesoorten tot meer dan 25.000 in
het geval van de fluitzwaan uit Noord-Amerika( waarvan de meeste op zijn kop en nek) Het
aantal veren neemt toe met de omvang van de vogel. Zo hebben de meeste zangvogels
tussen de 3000 en 5000 veren, terwijl een Amerikaanse zeearend er meer dan 7000 heeft.
Watervogels hebben om warm en droog te blijven vaak meer veren dan landvogels.
Een onverwacht staartje.
De vogel met de langste veren van allemaal is het mannetje van de gekuifde argusfazant uit
Zuidoost Azië. Zijn staartdekveren kunnen een lengte bereiken van 173 cm- bijna driekwart
van zijn totale lengte. De lengte neemt elk jaar toe zodat de oudste vogels in het algemeen
ook de langste veren hebben
Een sierkip die in Japan werd gefokt had de langste staartpennen ooit; ze hadden een
verbazingwekkende lengte van 10,5 meter.
De langste staart in verhouding tot de lichaamsgrootte is die van het mannetje
lintstaartastrapia, een paradijsvogel uit Nieuw-Guinea , die een staart van 90 cm heeft –
driekwart van zijn totale lengte. In Europa en Noord-Amerika heeft de boerenzwaluw een
staart van 12,5 cm- twee derde van zijn totale lengte.
Waarom hebben sommige vogels heldere kleurpatronen?
Veel kleine zangvogels als vinken en tapuiten hebben opvallend witte of gele vlekken op hun
vleugels, staart en stuit. Vaak zijn deze markeringen afgedekt wanneer de vogel zit. Wanneer
de vogel opvliegt, komen de kleurpatronen tevoorschijn en daarvan kan een roofdier in de
war raken. Bovendien worden vogels in de buurt zo door de vluchtende vogel gewaarschuwd
voor het gevaar. De felle kleuren worden vaak ook gebruikt tijdens de balts.
Mop: De hik
Een man komt bij de apotheek en vraagt iets tegen de hik.
De apotheker buigt zich over de toonbank en slaat de man keihard in zijn gezicht.
“Wat doe jij nou, idioot?”roept de man verbijsterd uit.
“Nou, je hebt nu toch geen hik meer of wel soms?” vraagt de apotheker. Zegt de man:
“Nee, idioot, maar mijn vrouw in de auto nog wel!”

Jaarverslag 2017
Volièrevereniging ‘De Woudzangers’

Het jaar 2017 is weer voor bij gegaan en ook dit jaar mochten we onze vereniging weer goed op de
kaart zetten, o.a. bij de districtstentoonstelling en Nederlandse kampioenschappen waar
verschillende leden kampioen werden. In april kregen we het droeve bericht dat Geert Braaksma is
overleden. Hij was een bekende handelaar op onze vogelmarkt.
Ook zijn overleden in 2017 de volgende leden: Marten van der Veen, Harkema, 68 jaar; Herre
Hoornveld, Houtigehage, 72 jaar en Gerrit Oosterling, De Westereen, 54 jaar.
Ook mochten we weer de volgende nieuwe leden verwelkomen: Sjoerd de Vries als jeugdlid en de
nieuwe leden Falko Hofstra, Alle Bekkema, J. Oosterhoff en Johan Buist.
Wij als vereniging 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, iets minder vogels dan in 2016. 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. Een week later hadden we de
feestavond. De opkomst was goed en iedereen genoot van het Chinese buffet en van de voorstelling
van Klun en Knoffelhakke.
Afgelopen jaar hebben we mee gedaan aan de Rabo sponsoractie. Deze heeft honderd twintig euro
opgebracht.
Er is afgelopen jaar bloemen of een presentje gegeven aan:
Tamme Alma, 50 jaar lid NBvV en de Woudzangers
Cees Wiersma, 50 jaar lid NBvV en de Woudzangers
Klaas van de Zwaag, 25 jaar lid NBvV en de Woudzangers
G Huisma, 25 jaar lid NBvV en de Woudzangers
Wiebe Wassenaar, 25 jaar lid van de Woudzangers
Er is een fruitmand gebracht bij ons erelid Albert Bakker en Folkert Bruining.
Het bestuur kwam drie keer bijeen om te vergaderen. Ook waren er twee ledenvergaderingen dit
jaar.
Er waren twee contactavonden dit jaar. Op 8 februari werd de avond verzorgd door de heer Hans
Wagenaar. Het onderwerp van deze avond was ringonderzoek aan inheemse Europese vogels.
22 maart hebben we onze tweede contact avond gehad. hier waren 19 leden aanwezig. Deze avond
zou door Johan Zwart worden verzorgt maar in verband met zijn werk kon hij niet en was Adri van
Kooten bereid te komen. Hij gaf een lezing over zijn rondreis door Australië.
Het clubblad is dit jaar 4 maal digitaal naar de clubleden verstuurd.
De vogelmarkt werd dit jaar 9 keer gehouden.
2017 was een goed jaar voor de vereniging ‘De Woudzangers’. De vereniging telt momenteel zo'n
200 jeugd/senioren leden en steun leden.

Kweeklijst 2018
S Brouwer, Verlaatsdam 27
9231ME Surhuisterveen 0512-362771
Kweeknummer NC84
AT Vissia, Herestraat 17
9851AA Burum 06-25184345
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

Nawoord
Hier is alweer het eerste clubblad van het jaar 2018, jammer dat er enkele sponsors zijn
afgehaakt, maar gelukkig waren er ook weer een paar nieuwe sponsors, die het mogelijk
maken om het clubblad te laten verschijnen, namelijk Freerk Feddema Vogels en Fourage uit
Wouteswoude, Xu Sheng chinees restaurant uit Zwaagwesteinde, Ot en Sien uit
Surhuisterveen en Bouwbedrijf S Pitstra uit Opende, allen bedankt voor de sponsoring, dus
leden houdt rekening met uw aankoop bij onze adverteerders.
Verder wens ik een ieder een heel goed vogeljaar, wat weer goed is voor onze onderlinge
vogeltentoonstelling in dit jubileum jaar, waarin wij 60 jaar bestaan, met diverse activiteiten
zoals het reisje naar Walsrode, geef u massaal op, dan kunnen we misschien wel in colonne
naar Duitsland.
S. Brouwer ook weer bedankt voor het voorwoord en de moppen, dat moet je nog 3 jaar
volhouden, om het stokje aan iemand anders over te gaan dragen.
B.E. van den Akker ook bedankt voor de krantenknipsels, de ledenwijzigingen, jammer dat er
steeds meer opzeggingen zijn dan nieuwe leden, ook heb ik jou stemformulier van de Rabo
clubactie en het opgavenformulier voor het reisje naar Walsrode geplaatst en zonder jou hulp,
was het ook moeilijk geweest om dit clubblad tot een goed einde te maken.
J. Andringa bedankt voor het Jaarverslag en de Notulen van de ledenvergadering, dat was
weer dik voor mekaar. Spijtig dat je niet mee kan naar Walsrode, misschien komt er nog een
oplossing.
W. Weening ook bedankt voor de vogelweetjes en de mop, het was niet volgens afspraak, in
Zwolle want je wou in het voren werken, maar gelukkig wist ik dat je wel 6 weken de griep
hebt gehad, dus heb ik er op het laatst, maar weer wat druk opgezet en is het toch weer goed
gekomen.
H. Pel ook bedankt voor de Pellerubriek,
de mop en de contactavond, we gaan maar
weer hopen, dat er een keer komt dat er
meer publiek op afkomt.
Ook Wiebren en Jelkje bedankt voor de
gastvrijheid en de leerzame avond, ik
hoop jullie gauw weer eens te ontmoeten,
als jij mij dan verteld, dat het toch goed is
gekomen met jou kippeneieren.
Ook wil ik het nieuw lid welkom heten bij de Woudzangers.
Verder wens ik een ieder een heel goed kweekseizoen, met veel goede jonge vogels. Ook
wens ik iedereen een goed voorjaar, want als het volgende clubblad uitkomt is het al zomer.
AT Vissia

