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Voorwoord
Het jaar 2019. Nog een paar dagen en het ligt weer achter ons en doet 2020 zijn intrede, een
jaar vliegt om voor je het weet. Maar wat hebben we een mooi jaar achter ons met een
prachtige tentoonstelling. Er werden 504 vogels inschreven door 50 leden hier waren ook 5
jeugdleden bij. Twee jeugdleden werden kampioen: B.S. Rekker met een Gloster Corona
eigen kweek met 91 pnt. en een Bondsmedaille en Y.J van Kammen met een Pennant Rosella
blauw open klasse met 93 pnt., beide jeugdleden van harte gefeliciteerd.
Ook de andere kampioenen en ere, eerste, tweede en derde prijswinnaars van harte.
Op andere tentoonstellingen werden door leden van de Woudzangers ook het nodige succes
gehaald.
De feestavond werd een week na de t/t gehouden, hiervoor hadden zich 60 leden op gegeven.
Er werd met een chinees buffet begonnen, waarna de jubilarissen werd gehuldigd.
AK Bakker uit Harkema, hem werd door de districtvoorzitter de bijbehorende speld 40 jaar lid
van de bond NBvV opgespeld. Tevens was Aise Bakker ook 40 jaar lid van de Woudzangers,
hem werd een spiegel met inscriptie plus een boeket bloemen namens de Woudzangers
aangeboden. Ook E Fokkema uit Bakkeveen werd gehuldigd voor zijn 25 jaar steunlid van de
Woudzangers en kreeg ook bloemen met een klok aangeboden door de Woudzangers.
De derde jubilaris, K van Dijk uit Buitenpost, kon niet aanwezig zijn voor zijn 25 jarig
jubileum, zijn bijbehorende speld van de NBvV en present word later thuisbezorgd.
Tevens werden de dames Thea en Janke een boeket bloemen aangeboden voor hun inzet.
Zij hebben voor goed 1000 euro aan lootjes verkocht, hartelijk dank hiervoor. Tineke van de
Klok, kreeg ook bloemen voor hun gastvrijheid en beschikbaar stellen van de zaal.
Hierna werden de kampioenen, ere, eerste, tweede en derde prijswinnaars gehuldigd. Na dit
officiële gedeelte werden twee ronden bingo gespeeld. In de pauze hadden we de loten
verkoop, na de pauze nog een ronde bingo en de verloting. Hier waren mooie vleesprijzen te
winnen. Hierna werd een ieder wel thuis gewenst.
Dat al met al kunnen we terug zien op een zeer geslaagde tentoonstelling en feestavond.
Er werden fruitmanden bij A de Kok, M Oppedijk en A Bakker bezorgd. Een boeket bloemen
was er ook voor de fam. Ter Veld wegens gezinsuitbreiding.
Zo was er ook een droevig bericht, op 67 jarige leeftijd is ons lid J Lettinga overleden, dat hij
ruste in vrede.
Zo staan we weer voor een nieuw kweekseizoen en zijn de vroege kwekers alweer bezig en
hebben de eerste eieren al of hebben de vogels net bij elkaar gezet. Er zullen enkele zijn die al
jongen hebben, veel succes met de kweek. Maar de late kwekers moeten nog even geduld
hebben met de kweek. Nieuwe leden van harte welkom bij de volièrevereniging de
Woudzangers en graag tot ziens op een of andere contact avond. Verder wens ik jullie en
namens de andere bestuursleden goede kerstdagen en een goed en gezond 2020 toe.
Vr. sport. gr. Sipke Brouwer.

Kweeklijst 2019
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

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
wildkleur en blauw.Bergparkieten,
Barrabanden, Stanley Rosella’s
Agapornissen Roseicollis, Fischeri,
Austr. Konings, Inca Kakatoes,
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

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

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

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.

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.

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

Agenda 2020
Wo. 22-01-2020

Ledenvergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Wo. 05-02-2020

Contactavond

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Di. 17-03-2020

Contactavond

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Di. 06-10-2019

TT vergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Di. 13-10-2019

Inleveren TT formulier aanvang 19.00 uur Café de Klok Harkema

09-11 t/m 14-11-2019
Za. 21-11-2019

Onderlinge TT
Feestavond

Zaal de Klok Harkema
aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Vogelmarkten 2020
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
De binnen en buitenmarkten gaan voorlopig nog wel door. Mocht blijken dat er geen
verbetering zit in deelname en bezoek aan de markten dan overweegt het bestuur met de
markten te stoppen. Op de jaarvergadering wordt een en ander toegelicht.

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 laatst maart 2020.
De Redactie
Nieuwe Leden
Leo vd Burg, Torenvalk 11, 9231 KN Surhuisterveen, tel 06-33422864
Anco van Kammen, Nye Hale 18, 9104 DS Damwâld, tel 06-52483892

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 januari 2020.
De NBvV heeft per 01-01-2020 de contributie verhoogd met respectievelijk € 2.00 voor senior leden
en € 1.00 voor jeugdleden. Deze verhogingen worden noodgedwongen door ons doorgevoerd.
De contributie voor volwassen leden is € 37.00, voor jeugdleden € 16.00 en voor steunleden €
17.50. U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:
Ons Incassant ID: NL78ZZZ400055010000. Uw machtigingskenmerk: dit is gelijk aan uw lidnummer.
Omschrijving: Contributie de Woudzangers 2020.
De penningmeester,
Benny van den Akker

Pellerubriek
Minder plastics in stormvogelmagen. Plastic zwerfvuil, zowel het industriële granulaat als
gebruikersafval, neemt langzaam maar zeker af. Het hing eerdere jaren al een beetje in de lucht, maar
met toevoeging van de gegevens van het jaar 2015 aan de graadmeter van plastics in magen van
Noordse stormvogels is de trend ook statistisch aantoonbaar. Bewustwording lijkt effect te hebben. Er
is niet één precieze oorzaak aan te wijzen, maar de publieke aandacht voor de plastic soep en
afvalophoping in de grote maalstromen
van de oceanen lijkt geleidelijk aan effect
hebben. Bewustwording is gegroeid bij alle
betrokken sectoren, bij beleid en bij
burgers. Een voorzichtige verbetering dus
van de kwaliteit van het Noordzeemilieu,
maar we zijn er nog niet. Nog altijd heeft
93% van de op onze kust gevonden
stormvogels plastic in de maag, gemiddeld
23 stukjes met een gewicht van 0,29 gram.
Zo’n 53% van de vogels had meer dan 0,1
gram plastic in de maag, terwijl de
Noordzeelanden zich tot doel hebben
gesteld dat op lange termijn hoogstens
10% die drempel overschrijdt. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel, maar we lijken op de goede
weg! De maaginhoud van een Noordse stormvogel, met onder andere een flink stuk ballonrubber. In
ongeveer 2% van de onderzochte stormvogels worden stukjes ballonrubber aangetroffen (Bron:
JanAndries van Franeker) Tekst:Wageningen Marine Research (IMARES) Foto's: Rob
Felix,Saxifraga(leadfoto: Noordse stormvogels); Jan Andries van Franeker
Vogelrelaties: monogamie, paren en herkenning. Blijven monogame vogels echt hun hele leven
samen? Dat verschilt per soort. Kleine vogels zijn elkaar vaak één broedseizoen trouw en zelfs dat
kan onderbroken worden door ontrouw of het nemen van meer partners. Er zijn ook vogelsoorten die
elkaar ieder broedseizoen weer opzoeken, zelfs als ze tijdens de trek gescheiden zijn. Bij lang
levende soorten kunnen mannetje en vrouwtje zelfs een koppel voor het leven vormen. Een bekend
voorbeeld is de knobbelzwaan, waarbij de dood van een van beiden pas het einde van een relatie
betekent. Andere soorten die paartjes voor het leven vormen zijn: Grotere zwanen, Kraaiachtigen,
Grote roofvogels, Veel papegaaiensoorten, Duiven, Ganzen, Albatrossen, Grutto’s en Scholeksters.
Rouwen vogels als hun partner dood gaat? Of vogels 'rouwen' om een overleden partner is moeilijk in
te schatten. Sommige langlevende soorten die hun hele leven samenblijven (zoals zwanen), lijken wel
enige tijd van slag te zijn. Vaak duurt het
tot het volgende broedseizoen voor ze
een nieuwe partner zoeken. Het is
echter niet aan te raden om de vogel te
verplaatsen of een nieuwe partner te
introduceren. Vogels zijn, net als
mensen, heel kieskeurig als het om hun
partner gaat. Zij willen die zelf uitkiezen
en ze redden het prima een seizoen
alleen.

Grappig plaatje. Oeps dat was de
Kerstman !

Heb je je ooit wel eens
afgevraagd waar de uitdrukking
“vreemde vogel” of “rare
vogel” vandaan komt?
Vreemde vogels bestaan echt!
Kijk maar eens naar onze
volgende lijst.

De Kagu:De Kagu is een
grijze vogel met een rode lange snavel en lange rode benen en een grote kuif. Op het eerste
gezicht doet deze vogel nog het meest aan een kruising tussen een ooievaar, een duif en een
kakatoe denken. Hij kan wel 55 cm hoog worden. De Kagu leeft alleen in de dichte bossen
van het tropische Nieuw Caledonie, een klein eiland voor de oostkust van Australië.

De
Witbuikfregatvogel
De Witbuik fregatvogel is een
zeevogel die alleen op Christmas
Island voorkomt, een eiland in de
Indische Oceaan, vlakbij Java.
Deze fregatvogel kan wel een
meter groot worden en de
spanwijdte van de vleugels
bedraagt ongeveer 2 meter.
Hierdoor is hij heel goed in staat
te zweven. Het mannetje heeft
een knalrode keelzak waarmee hij
de vrouwtjes probeert te verleiden
.

Filippijnse
Adelaar
De Filippijnse adelaar of
apenarend is de grootste
roofvogel ter wereld en leeft
in de toppen van de hoge
bomen van het tropische
Filippijnse regenwoud. Het
vrouwtje is iets groter en
zwaarder dan het mannetje.

De vogel heeft een prachtige lange bruine kuif, die meestal rechtop staat en gekromde snavel.
De bruine vogel heeft een witte bast en enorm sterke klauwen. Het duurt ongeveer 2 jaar
voordat een jonge Apenarend
voor zichzelf kan zorgen.

Kakapo
De Kakapo is wel een hele
vreemde vogel. Deze
papegaaiachtige kan niet
vliegen en leeft voornamelijk
nachts. De Kakapo is en echte
Nieuw Zeelandse bosvogel en
eet graag conifeerachtige planten. In 1995 waren er nog maar minder dan 50 vogels in leven,
maar dankzij een broedprogramma zijn de aantallen inmiddels weer in stijgende lijn. Deze
vreemde vogel kan wel 90 jaar worden.

Contactavond: Woensdag 5 februari 2020
Presentatie door Henk Lomulder
De presentatie heet “Van ei tot tentoonstelling” waarin de Gouldamadine centraal zal staan.
Maar natuurlijk aandacht voor het hele proces van onze hobby, met aandacht voor ieder die in de
zaal zit.
Voor mensen die iets meer willen weten wie ik ben, die kunnen ze een kijkje nemen op Facebook
pagina Henk Lomulder Gouldamadines

Contactavond: Dinsdag 17 maart 2020
Presentatie door Willem Smit
Lezing over valkparkieten en kleur en standaardgrasparkieten.
Mijn naam is Willem Smit en ik ben keurmeester van parkieten en
(dwerg)papagaaien en standaard grasparkieten. Daarnaast geef ik
nu ook lezingen over diverse kromsnavels.
Op dinsdag 17 maart kom ik bij jullie om zoals gevraagd is door het
bestuur een lezing te geven over valkparkieten en kleur- en
standaardgrasparkieten.
Middels een PowerPoint presentatie met diverse foto’s ga ik jullie
wat vertellen over deze parkieten, waar we moeten op letten bij
de kweek aan de hand van de standaardeisen. Ook komen diverse mutaties aan de orde.
Ik zie u graag op 17 maart a.s. dan maken we er een leuke en leerzame avond van.

Notulen tentoonstellingsvergadering volièrevereniging ‘De Woudzangers’ 9-10-2019
Locatie:
Aanwezig:
Aanwezig bestuur:

Zaal “de Klok”
13 leden en 2 leden met kennisgeving afwezig.
iedereen

De voorzitter opent de vergadering om 20:20 uur en heet een ieder welkom.
Ingekomen stukken:
- Mail van Sicco Veenstra over de afgelopen districtsvergadering. Het ging over de
slechte sfeer en dat het gehele districtsbestuur van wanbeleid is beschuldigd. Jan
leest de mail voor.
- Inschrijfformulier districtstentoonstelling
- Inschrijfformulier Nederlands kampioenschap
- Inschrijfformulier tentoonstelling Surhuisterveen
Wie vogels in wil sturen kan deze formulieren bij Arend weg halen.
Mededelingen:
De klok gaat op woensdag dicht. De vergaderingen gaan in het vervolg naar de dinsdag. Het
inleveren van de inschrijfformulieren gaat dus van woensdag 9 oktober naar dinsdag 15
Oktober.
Arend heeft raambiljetten. Wie deze een goede plek wil geven kan deze in de pauze bij hem
ophalen.
De vogelmarkt wordt zeer slecht bezocht . Misschien dat we er 1 of 2 x per jaar nog een
vogelmarkt gaan houden en anders houden we er mee op.
Bespreking tentoonstellingsreglement
- Hier zijn geen vragen over. Wel is er een ding veranderd en dat is dat er geen
eenheidspunten meer gegeven worden bij de stellen.
- De prijzen blijven zoals het was.
Pauze
Organisatie en vrijwilligers tentoonstelling
-

Voor het opbouwen: Arend, Sipke, Meint, Kees, Johannes, Wiebe, Ieke, Benny,
Ale, Ieke en Harm. Jan is reserve

-

Inbreng vogels: Ale, Harke, Yorrick, Harm en Gerrit.

-

Voeren van de vogels: Johannes, Harm, Sipke, Ale en Wiebe.

-

Podium : Benny, Arend en Max.

-

Ringencontrole: Sipke en Wietze.

-

Bekers: Yorrick en Klaas.

-

Afbreken: Sipke, Benny, Harm, Arend, Kees, Johannes, Meint, Wietze, Romke,
Wiebe, Harm, Bouke, Harke, Klaas, Harke, Jan, Ale, Gerrit en Jan.

-

Voordragen: Johannes, Meint, Harm, Ale, Harke en Jan.

-

Verzorging: Sipke.

-

Verloting: Thea, Janke en Romke

-

Verkoopklasse: Ale

Rondvraag:
Geen.

Om 21:15 sluit Sipke de vergadering en wenst een ieder veilig thuis.

Moppen
Twee Belgen lopen over een trein rail zegt die ene Belg wat een lange trap hè. Zegt die andere
Belg dat valt mee, maar die leuning zit zo laag.
Zitten 10 Belgen en een Nederlander in een vliegtuig. Valt opeens de bodem er uit, gelukkig
kunnen ze zich nog aan het bagagerek vast grijpen. Roept de piloot om we hebben helaas 1
parachute te kort, zegt de Hollander dat is niet erg ik laat mij wel vallen, beginnen alle Belgen
te klappen.
Een vrouw gaat naar haar huisarts, deze zegt hebt u wat ontlasting mee gebracht zoals ik u
gevraagd heb. De vrouw knikte en geeft de dokter een pakje. Deze maakt het open en ziet vier
boterhammen met pindakaas, oh jee, zegt de vrouw wat zal mijn man straks vreemd opkijken
als hij gaat schaften

HARKEMA - Volière vereniging De Woudzangers blijft tentoonstellingen van hoge
kwaliteit aaneenrijgen. ,,Harkema staat bekend als een show met heel veel top vogels”,
aldus één van de keurmeesters.
Bij de jongste tentoonstelling in café De Klok, waar de happening traditioneel wordt
gehouden, was het de afgelopen week opnieuw uitstekend voor elkaar met de kwaliteit. De
acht keurmeesters kregen bij de zestigste editie van de onderlinge show in totaal 504 vogels
door hun handen. Hier en daar waren meerdere keren de kwalificaties subliem en prachtig te
horen. Dat was met name het geval op het vlak van kleur, type en tekening.
De keurmeesters plaatsten – uiteraard – ook diverse kanttekeningen over onder andere de
conditie van sommige vogels en het formaat. Met de opbouwende tips voor verbetering gaan
de leden van De Woudzangers zeker hun voordeel doen om volgend jaar nog beter voor de
dag te komen, zo leert de historie.
Voor de keurmeesters is de tentoonstelling in De Klok altijd een evenement waar ze maar wat
graag naar toekomen. De omvang en de grote verscheidenheid aan vogels maken de show
uniek, aldus voorzitter Sipke Brouwer van 170 leden tellende volière vereniging. Harkema
herbergt landelijk gezien de op een na grootste tentoonstelling (alleen Urk is omvangrijker,
ook qua ledental). Daarnaast waarderen de keurmeesters de prima verzorging in De Klok,
weet Brouwer. ,,De gastvrijheid is groot. Ze krijgen rond het middaguur zelfs een warme
maaltijd. Daar kijken ze raar van
op.”

Foto 1. Een gedeelte van de
kampioenen van de Woudzangers

Bij de show in De Klok, die van
woensdag tot en met
zaterdagochtend duurde, werd
Harke Pel uit Kollumerzwaag
tentoonstellingskampioen met een
goud voorhoofd parkiet. Pel was begin dit jaar ook zeer succesvol met deze vogel door in de
IJssel hallen in Zwolle wereldkampioen te worden. Arend Vissia uit Burum sleepte in De
Klok vijf kampioenschappen in de wacht. De Harkemasters Wietze van der Veen en Willem
Weening waren goed voor respectievelijk vier en drie titels. Jeugdkampioen werden Boukje
Rekker (9) uit Oudwoude en Yde Jitze van Kammen (12) uit Damwâld.
De kampioenen van De Woudzangers-show 2019 op een rijtje. Tentoonstellingskampioen H.
Pel uit Kollumerzwaag met een goud voorhoofd parkiet, 94 punten en bondskruis (BK); H.H.
Postma, Kollumerzwaag: kleurkanaries EK, geel, 94 en bondsmedaille (BM); C. Wiersma,
Harkema: kleurkanaries EK, zwart intensief melanine, 93 en BM; J. Beintema, Ferwert:

kanarie kleur/vorm en postuur OK, kanarie wit, 91; W.K. van der Veen, Harkema: vormpostuur EK, raza espanola, 93 en BM; W. Weening, Harkema: kanaries stam, wit, 375; W.
Weening, Harkema: kanaries stel, wit, 186; W.K. van der Veen, Harkema: zebravinken EK,
grijs, 92; A.H. Wijma, Kollumerzwaag: tropen EK, spitsstaartamadine, 93 en BM; G. van
Lune, Buitenpost: tropen OK, dornastrilde, 93; W.K. van der Veen, Harkema: Europese
cultuur EK, sijs wildkleur, 93; W.K. van der Veen, Harkema: Europese cultuur stel, kleine
barmsijs, 181; J. van Hijum, De Westereen: standaard grasparkiet EK, cinnamon
hemelsblauw, 92; H. de Haan, Buitenpost: kleine grasparkiet EK, fallow geelmasker violet,
91; S. de Boer: groep 21 EK, personata donkerblauw, 93 en BM; B. Wassenaar, Stroobos:
groep 21 OK, fischeri pastel groen, 92; A.T. Vissia, Burum: groep 22 EK, catharina turquoise,
92; K. Bosma, Rottevalle: groep 3 EK, turquoisine groen, 93 en BM; H. Pel, Kollumerzwaag:
groep 24 EK, valparkiet wildkleur, 93; A.T. Vissia, Burum: groep 25-26 EK, roodstuitparkiet,
93 en BM; W. Lieuwes, Oudwoude: groep 25-26 OK, veelkleurenparkiet, 93; H. Pel,
Kollumerzwaag: groep 27 t/m 32 EK, goudvoorhoofdparkiet, 94; T. Miedema, Harkema:
groep 27 t/m 32 OK, bonte boer, 93; A.T. Vissia, Burum: parkieten stam, roodstuitparkiet,
374; A.T. Vissia, Burum: parkieten stel, roodstuitparkiet, 185; J. Andringa, Jonkersvaart:
groep 34 EK, grondduifje, 92 en BM; B.S. Rekker, Oudwoude: jeugd EK, gloster corona, 91
en BM; Y.J. van Kammen, Damwâld: jeugd OK, pennant rosella blauw, 93; A.T. Vissia,
Burum: derby, roodstuitparkiet, 93; W. Weening, Harkema: vijf beste vogels
(Aviculturabeker), 465 en BM.

Foto 2. De beide
jeugdkampioenen: Boukje
Rekker uit Oudwoude en Yde
Jitze van Kammen uit Damwâld.

Foto 3. Tentoonstellingskampioen Harke Pel uit Kollumerzwaag met de, aldus de
keurmeesters, ‘schitterende
goud voorhoofd parkiet’. Pel
werd in januari in Zwolle
wereldkampioen met deze
vogel.

Jaarvergadering
Wanneer: Woensdag 22 januari 2020
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:

Opening

2:

Mededelingen en ingekomen stukken

3:

Notulen en jaarverslag secretaris

4:

Jaarverslag penningmeester

5:

Benoeming nieuw kascommissielid

6:

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar
BE van den Akker
Tegenkandidaten kunnen zich tot voor het begin
van de vergadering opgeven bij het bestuur.

7:

Pauze

8:

Uitslag bestuursverkiezing

9:

Contactavonden/ledenvergaderingen

10:

Terugblik tentoonstelling/feestavond

11:

Rondvraag
Tot woensdag 22 januari. Het bestuur.

Kennismaking met de fam. A Vlieger
Dit keer was een afspraak ook zo weer geregeld, want
Auke had bij diverse leden aangegeven, ook wel mee te
willen werken aan” De kennismaking met”. Dus toen ik
hem belde met de mededeling, u spreekt met de redaktie
van de Woudzangers, was hij direct al een beetje in
jubelstemming en toen ik hem vroeg, zou je mee willen
werken aan de kennismaking met, was het antwoord
jazeker wel, dat lijkt mij leuk en gaf mij direct uitleg,
waar ik langs moest en hoe het huis eruit zag.
Dus zo kwam het dat ik dinsdagavond 3 december, naar
Zwagerbosch ging waar ik op de Heidewei 70 moest wezen, om bij de familie Vlieger te
arriveren. Toen ik daar aanbelde kwam Auke al snel bij de deur, met de vraag kon je het
vinden, ik zei jazeker wel, heb zelf nog aan de andere kant van het spoor gewoond en heb hier
ook nog genoeg familie wonen, waar ik zelf nooit kom, maar dat doet niet terzake.
Toen we binnen waren zijn we naar de keuken gegaan en bij de hoge tafel gaan zitten, want
foto’s hoefde ik niet te maken, dat had de vrouw al gedaan en die had ik ook al thuis op de pc,
want Auke heeft avonds, geen lichten bij de vogels als ik kom, dus dat hebben we zo
geregeld, als de foto’s nu niet mooi zijn ligt dat niet aan mij.
Nadat we koffie
hadden
gedronken met
een hele grote
koek, ben ik
begonnen met de
vragen.
Auke is geboren
in Bergum wat
nu Burgum heet,
daar is ook de
lagere school
bezocht en
volbracht. Mijn
studie ging
verder in
Drachten op de
LTS, waar ik het
vak timmerman koos, toen dat na 4 jaar ook volbracht en geslaagd was, ben ik nog een jaar
naar de openbare LTS geweest, om de cursus metselaar te doen, daar ben ik ook in geslaagd.
Daarna ben ik gaan werken en leren bij Reitsma in Drachten, dat heeft 3 jaar geduurd toen
zijn zij met het bedrijf gestopt, ben toen bij Ale de Vries uit Veenwouden aan de slag gegaan,
dat heeft 6 jaar geduurd, toen was dat ook afgelopen.

Ben toen met mijn metselmaat Broer v/d Velde gaan werken in de vrije sektor woningen, die
gebouwd werden in de polder, daarna nog 5 jaar gewerkt bij Pieter v/d Galien en toen
begonnen in 2003 mijn rugklachten. Doordat ik in 1991 een auto ongeluk heb gehad, op het
Wildpaad bij Twijzelerheide, waar ik moest uitwijken voor een tankauto die op mijn helft
reed, ben daardoor tegen een boom gereden en vervolgens uit de auto geslingerd en in de sloot
beland aan de
andere kant van de
weg, daardoor ben
ik een jaarlang in
de ziektewet
geweest. Later
vanaf 2003 ben ik
diverse keren
geopereerd, zelfs in
Duitsland heb ik
nog een operatie
gehad, maar niets
heeft geholpen.
Toen ik in 2007 de
kans kreeg om
leermeester te
worden, heb ik dat met beide handen aangegrepen en ben begonnen in Harlingen, met een oud
pakhuis te verbouwen, dat liep voortreffelijk, kon met die moeilijke jongens geweldig
opschieten en ze deden alles voor mij, maar helaas stopte dat ook weer in 2010.
Toen ben ik op 50 jarige leeftijd volledig afgekeurd.
In 1981 kreeg ik verkering met Jellie Postma uit Zwagerbosch, die ik ontmoete in bar dancing
Quatrebras en dat was liefde op het eerste gezicht en het is ook niet weer uitgeweest. In 1984
zijn we getrouwd en gingen in Burgum in een nieuwbouw huis wonen, gelukkig kwamen er in
1991 bouwkavels vrij, in Zwagerbosch en daar hebben wij een van gekregen en in een half
jaar, had ik met hulp van de familie, het huis klaar en daar wonen we nog steeds naar alle
tevredenheid. We hebben 3 kinderen gekregen, 2 meiden en 1 jongen, helaas wonen 2 daarvan
niet in de buurt, die hebben hun vriend en vriendin uit Arnhem gehaald en zijn daar heen
vertrokken, 1 meid woont wat dichterbij die woont in Leeuwarden, dat is niet zo ver van ons
vandaan. Jellie werkte toen ik haar leerde kennen in de thuiszorg, maar is daar mee gestopt
toen er kinderen kwamen, maar wanneer de jongste naar het voortgezet onderwijs ging, is ze
weer begonnen en dat doet ze nog, ze gaat bij de patienten langs, dus ze is altijd onderweg en
ze vind het leuk en dankbaar werk.
Hoe is jou vogelhobby ontstaan, dat was toen ik thuis woonde, ik was een jaar of 10, toen ben
ik begonnen met wat lutino grasparkieten, in een klein hokje, die ik van een oom heb
gekregen en toen kwam er een prachtrosella man bij mij aanvliegen, die heb ik toen gevangen
en er een pop bij gekocht. Zo ben ik begonnen met de Australische parkieten, daarna heb ik de
grasparkieten weggedaan en had ik wat meerdere soorten grote parkieten.

Zoals veelkleuren, turquoisines, barrabanden, pennanten en barnards, waar ik overal wel goed
mee kweekte. Toen we getrouwd zijn heb ik 6 vluchten gebouwd bij het huis in Burgum, dat
was in 1984 en toen ik het huis in Zwagerbosch gebouwd had in 1991, heb ik 8 vluchten
gebouwd en later nog eens 4 erbij.
Waar ik nu nog 1 koppel grote Alexanders, die split voor lutino zijn, in heb en verder alleen
maar meer halsbandparkieten, zoals lutino, witkop witstaart in diverse kleuren, opaline en
violet, waarmee ik probeer om nieuwe mutaties te kweken.
Bij mij begint het kweekseizoen half maart en duurt maar 1 ronde, want ik heb nog nooit een
koppel gehad die het 2 keer deden, ook heb ik wel eens onbevruchte eieren gehad en zelfs dan
deden ze het niet weer.
Het voer wat je de vogels verstrekt is van Jos van Himbergen, waar ik zelf nog zonnepitten
aan toevoeg, in de winter niet zoveel, maar in het kweekseizoen wat meer.
Het eivoer is van Deli Natura en verder maal ik met de blender fruit en groente, zoals appel,
peer, wortel, broccoli, rozebottel en sinaasappel.
Verder krijgen ze nog wel een kolfje mais, wat ik in de vriezer bewaar en daarna laat
ontdooien, dat is het voer zo’n beetje.
Het schoonmaken doe ik in de buitenvolière 1x per jaar, na de rui periode maak ik alles
schoon, binnen in de hokken, veeg ik dagelijks de vloer schoon en de binnenhokken doe ik
eens in de maand, dan ververs ik de spaanders. Verder is het altijd wel netjes binnen, want het
zijn meestal
buiten vogels,
dus binnen
wordt het ook
niet smerig.
De
vergaderingen
en
filmavonden
daar kom ik
tot nu toe
bijna nooit,
maar daar wil
ik wel
verandering
in brengen,
zelf geef ik
ook wel lezingen, over mijn eigen vogels en de huisvesting, heb ook een eigen website.
De vogelmarkten in Harkema kom ik ook heel weinig, naar de grotere markten ga ik wel.
Daar doe ik ook nog wel eens handel met buitenlanders en er is meer variatie te zien, vogels
die hier niet op de kleine markten te zien zijn.
De tentoonstelling doe ik ook niet aan mee (volgend jaar reken ik wel op een paar vogels van
jou) maar ga er wel heen als bezoeker, bij de tentoonstellingen in de buurt waar dan ook nog

wel aardig wat kromsnavels zitten.
Het clubblad dat lees ik wel van a tot z, dat vind ik wel mooi zo, blijf je op de hoogte van wat
er allemaal gebeurt bij de Woudzangers.
Heb je nog meer hobby’s, ja ik ben nog voorzitten en secretaris, van de parkieten societeit en
daar hebben wij onze vergaderingen en filmavonden, in de Tijnje bij Overwijk, daar regel ik
de sprekers ook voor. Dus daar heb ik ook werk genoeg van, want bij ons zijn ook geen
nieuwe bestuursleden te vinden, hoop wel dat het binnenkort veranderd, maar zie het wel
somber in.
Verder ben ik nog consul, wat inhoudt dat ik moet bepalen of het veld bespeelbaar is of niet
en of het verantwoord is om te spelen, bij de voetbalvereniging VVT uit Twijzelerheide, waar
ik eerder 9 jaar leider van het eerste elftal ben geweest, ga er nog wel elke zaterdagmiddag
heen als supporter, maar meer ook niet.
Vroeger dat is 35 jaar terug, heb ik je leren kennen als sportvisser, bij diverse wedstrijden van
visclubs, dat doe ik niet meer heb de dure hengels nog wel, maar doe nooit meer mee, dat is
ook niet meer zoals toen, we waren soms wel met 100 man op pad, bij het Koarkje uit
Zwaagwesteinde. Hoeveel dat er nu zijn weet ik niet, maar volgens mij niet veel meer, al het
oude verdwijnt. Nou Auke verder heb ik niks meer te vragen, het was beregezellig, hier bij
jou en de hapjes en drankjes vielen zeker in de smaak, maar het allerbelangrijkste is dat ik
vanavond ook weer wat heb geleerd, wil jullie bedanken voor de gastvrijheid, nu moet jij
maar afwachten wat ik in het boekje schrijf, volgens Jellie word het een heel verhaal, want de
ramen waren beslagen, zo druk zijn we in gesprek geweest bedankt.
AT Vissia.

Uitslag per inzender van de show van 2019.

Trotse jeugdkampioenen bij de Woudzangers.
Ze straalden van oor tot oor met hun winnende vogels. Boukje Rekker (9) uit Oudwoude en
Yde Jitze van Kammen uit Damwwald werden vorige week jeugdkampioen bij de jaarlijkse
tentoonstelling van volièrevereniging De Woudzangers in Harkema.
De Woudzangers telt 7 jeugdleden. Het gros deed mee aan de show die traditioneel medio
november in cafe De Klok in Harkema wordt gehouden. Boukje Rekker loodste haar
postuurkanarie gloster corona naar het kampioenschap in de categorie eigen kweek. Ook
sleepte ze een bondsmedaille in de wacht. Een papegaaiachtige pennant rosella blauw van
Yde Jitze van Kammen kreeg de hoogste eer toebedeeld in de open klasse.
Aan de onderlinge tentoonstelling van de Woudzangers – de zestigste editie – deden maar
liefst vijftig liefhebbers mee. De vereniging tel in totaal 170 leden. In De Klok waren meer
dan vijhonderd vogels te aanschouwen. Tentoonstellingskampioen werd Harke Pel uit
Kollumerzwaag met een goudvoorhoofdparkiet.

Uit oude kranten

Jubilarissen bij de Woudzangers 2019
AK Bakker, Harkema was 40 jaar lid van de NBvV en de Woudzangers,
E Fokkema, Bakkeveen was 25 jaar steunlid van de Woudzangers en
K van Dijk, Buitenpost was 25 jaar lid van de NBvV
AK Bakker en E Fokkema werden op de feestavond gehuldigd.
K van Dijk was verhinderd, de speld wordt bij hem thuisbezorgd
Aize krijgt de speld voor zijn 40 jarig jubileum
van de voorzitter van de NBvV afd Friesland,
Sicco Veenstra.

Gelukwensen voor AK Bakker door de
voorzitter.

Ook felicitatie voor E
Fokkema.

Kleurwedstrijd

Dit keer hadden we tijdens de tentoonstelling weer een kleurwedstrijd, alhoewel er nog niet
veel deelnemers waren, is het toch weer een geslaagde middag geweest, alle deelnemers
waren vrijdagmiddag om 5 uur aanwezig in de Klok, om hun prijs in ontvangst te nemen.
Daarna kregen ze ook nog patat met een fricandel of kipnuggets, wat goed in de smaak viel.
Wij rekenen voor volgend jaar op wat meer deelnemers.
Dit is de uitslag:
Boukje Rekker
Femke Rekker
Hielke Andringa
Marten Andringa
Marco de Haan

9 jaar
6 jaar
5 jaar
2 jaar
1 jaar

1e prijs.
1e prijs.
1e prijs.
1e prijs.
1e prijs.

Vogelweetjes:
Spionageduiven
De CIA heeft informatie onthuld over een missie waarbij duiven ingezet werden als spionnen tijdens
de Koude Oorlog. Zo werden de duiven onder meer getraind om geheime locaties in de Sovjet-Unie
te fotograferen. De beoogde missie was om de duiven te gebruiken voor inlichtingendoeleinden,
zoals het fotograferen van de scheepswerven in Leningrad waar de meest geavanceerde
onderzeeërs werden gebouwd.
Niet alleen tijdens de Koude Oorlog, maar ook jaren daarvoor werden de duiven ingezet als
spionnen. Zo had een tak van de Britse inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog een
Secret Pigeon Service. Duizenden duiven werden ingezet in het toen bezette Europa. De vogels
kwamen terug met berichten over onder meer V1-raketlanceringslocaties en Duitse radarstations.
Na de Tweede Wereldoorlog nam de CIA de exploitatie van spionageduiven grotendeels over van de
Britten. Uit gegevens van die tijd blijkt dat in die periode niet alleen duiven werden getraind, maar
ook raven. Deze vogels werden gebruikt om afluisterapparatuur te laten vallen op vensterbanken!

De bruine doornsnavel de vogelverschrikker
De bonte klauwierkraai is een grote zwarte vogel, die graag de nesten van de bruine doornsnavel
plundert. Met een lengte van 10 centimeter is de bruine doornsnavel vijf keer kleiner dan de
klauwierkraai, waardoor hij zijn nest fysiek niet of nauwelijks kan verdedigen. Toch gebruikt deze
zangvogel een slim trucje om de roofvogel weg te jagen.
Wetenschappers hebben vastgesteld
dat de bruine doornsnavel het
gezang van andere vogels imiteert.
Hoewel een bonte klauwierkraai niet
bang is voor een kleine zangvogel,
kiest hij wel het hazenpad als hij het
alarm van een havik hoort.
Onderzoekers plaatsten een nepkraai in de buurt van nesten van
bruine doorsnavels nabij de
Australische stad Canberra.
Vervolgens luisterden zij aandachtig
naar de reactie van de zangvogels op
de nep-kraai. De bruine doorsnavel
gebruikte het alarm van niet 1 maar
van 4 verschillende vogels.
In een tweede experiment speelden de wetenschappers de opgenomen alarmkreten van de bruine
doornsnavel af in de nabijheid van bonte klauwierkraaien. De kraaien sloegen direct op de vlucht of

keken omhoog om de andere vogels te spotten. In ieder geval geeft dit bruine doornsnavels de tijd
om te ontsnappen!

Opgravingen
Na opgravingen in de Russische bodem tot een diepte
van 100 meter, hebben Russische wetenschappers resten
gevonden van koperen draden, met een geschatte leeftijd
van zo'n 1000 jaar. De Russen hebben hieruit de
conclusie getrokken dat hun voorouders reeds 1000 jaar
geleden beschikten over een kopernetwerk!

Om niet achter te blijven zijn
Amerikaanse wetenschappers ook hun
bodem gaan afgraven waarbij ze op een
diepte van 200 meter resten van glasvezels
aantroffen. Deze vezels bleken na
onderzoek zo'n 2000 jaar oud te zijn,
waaruit de Amerikanen concludeerden dat
hun voorouders reeds 2000 jaar geleden al
een zeer geavanceerd digitaal fiber
netwerk in hun bezit hadden. En dat zo'n
1000 jaar voor de Russen...

Een week later hebben de Belgen het
volgende rapport gepubliceerd:
"Na opgravingen in de Belgische bodem,
tot op een diepte van 500 meter, hebben
Belgische wetenschappers helemaal niets
gevonden.
De Belgen concluderen hieruit dat zo'n
5000 jaar geleden de Oude Belgen reeds
in het bezit waren van een draadloos netwerk."

Nawoord
Dit is alweer het laatste clubblad van 2019, een jaar wat weer voorbij is gevlogen, de tijd gaat
snel. Ik heb met plezier dit jaar het clubblad gemaakt, alhoewel ik van de leden wel wat meer
kopie had verwacht, buiten de vaste rubrieken om, want zonder kopie is het moeilijk om een
clubblad te maken.
Dus leden stuur in 2020 aub kopie naar de redactie. We hebben in 2019 een goed jaar gehad,
met als klap op de vuurpijl een prachtige tentoonstelling met zeer veel bezoekers, daardoor
konden de lotenverkoopsters de pot behoorlijk spekken, hiervoor wil ik Thea, Janke en
Romke hartelijk bedanken, het zal volgend jaar niet makkelijk wezen, om weer een nieuw
record te vestigen maar je weet maar nooit.
S Brouwer bedankt voor het voorwoord en de moppen, die waren dit keer niet zo schuin, dus
dat geeft geen problemen met het plaatsen.
BE van den Akker ook weer bedankt, voor de oude kranten en het ledennieuws en vooral de
hulp bij het samenstellen van dit clubblad .
J Andringa ook bedankt voor de notulen van de tt vergadering en de agendapunten, dus leden
kom 22 januari 2020, naar de Klok voor onze jaarvergadering.
W Weening moet ik zeker bedanken voor de vogelweetjes en de mop, dat was weer snel
geregeld en zo houden we ook contact, om eens in de 3 maanden even bij te kletsen.
H Pel ook bedankt voor de Pellerubriek en de contactavonden, nu verwacht ik van de leden
met aanhang, dat ze die avonden in de Klok komen, want het lijkt mij dat je weer mooie
sprekers hebt uitgenodigd.
Fam A Vlieger ook bedankt voor de
gastvrijheid, ik zie je binnenkort wel
weer op de vergadering of de
filmavonden, maar vooral op de
tentoonstelling met vogels.
De jubilarissen van harte
gefeliciteerd, met jullie jubileum en
de nieuw leden, ook welkom bij de
Woudzangers. Ik hoop jullie gauw te
ontmoeten op een bijeenkomst van de
Woudzangers. Verder wens ik iedereen alvast goede kerstdagen en een voorspoedig 2020,
met een bijzonder goed kweekseizoen, wat weer goed is voor onze tentoonstelling in 2020.
AT Vissia

