Nr.111-------------------------------Juni 2020-----------------------------------------

Inhoudsopgave

Voorwoord, Kennismaking met Fam. A van Kammen, Agenda,
Pellerubriek, Moppen, Vogelweetjes, Kweeklijst, Vogelmarkten, Uit de
oude kranten, Memoriam, Nieuwe Leden, Nawoord.

Bestuur ” De Woudzangers”
Interim-voorzitter

AT.Vissia
Herestraat 17
9851AA Burum
Tel. 06-25184345 e-mail.redactie@dewoudzangers.nl

Secretaris

J. Andringa
Jonkersvaart 47
9366TA Jonkersvaart
Tel. 06-29500655 e-mail.secretaris@dewoudzangers.nl

Penningmeester/
Ledenadministratie

B.E. van den Akker
de Nachtegaal 8
9231 JN Surhuisterveen
Tel. 0512-362688
e-mail.ledenadministratie@dewoudzangers.nl

Tentoonstelling secretaris /
Bestuurslid /
Redactie

A.T.Vissia
Herestraat 17
9851 AA Burum
Tel. 06-25184345

e-mail. redactie@dewoudzangers.nl

Materiaalbeheerder/
Bestuurslid

M.J.Ophuis
Homear 76
9281 LR Harkema
Tel. 06-14753134 e-mail.materiaal@dewoudzangers.nl

Ringencommissaris/
Bestuurslid

W.K. v/d Veen
Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema
Tel. 06-51468225

Erelid

e-mail. ringen@dewoudzangers.nl

C.Wiersma, Harkema

Bankrek.nr. Volierevereniging ”De Woudzangers” NL39RABO03564.09945 t.n.v.
Penningmeester B.E. van den Akker, de Nachtegaal 8, 9231 JN Surhuisterveen.
De website van de Woudzangers is online, u kunt er terecht komen door naar
www.dewoudzangers.nl te gaan, het is beslist de moeite waard

In memoriam Sipke Brouwer (1944-2020)

Op 6 juni 2020 is, na
enkele dagen
opgenomen te zijn
geweest in het
ziekenhuis te Drachten
in het bijzijn van zijn
geliefden, vrij plotseling
overleden de voorzitter
van onze vereniging de
Woudzangers, Sipke
Brouwer.
Sipke was vanaf 2000
voorzitter van onze
vereniging, hij heeft
zich meer dan 20 jaar
ingezet met hart en ziel
voor de Woudzangers.

Samen met de overige bestuursleden heeft hij zich op zijn eigen wijze ingezet
om de vereniging te laten zijn zoals deze nu is. Hij zorgde voor rust en een
goede verstandhouding in het bestuur en onder de leden.
Ook heeft hij zich jaren ingezet als bestuurslid van de NBvV, District Friesland.
Wij als bestuur en de leden zullen hem gaan missen.
Wij wensen zijn vrouw Trienke, kinderen en kleinkinderen en allen die hem
dierbaar waren alle troost en sterkte toe.

Geachte leden,
Het voorwoord en de moppen waren al aangeleverd door Sipke voor zijn overlijden. De
redactie heeft besloten deze wel te plaatsen als eerbetoon aan Sipke.

Voorwoord.
Het broed seizoen is voor een los gegaan. Een ieder heeft als het goed is jongen in het blok of
al op stok zitten. Er zijn kwekers bij die al gestopt zijn met de kweek. Laten we hopen dat we
met elkaar, veel en mooie jongen op stok hebben gekregen, wat het streven van elke kweker
is.
Op 20 maart hadden onze tweede contactavond, hier waren 24 leden aanwezig bestuur
inbegrepen. Het was wel een gezellige avond, wat het aantal leden dat komt blijft meestal
rond de 24 leden schommelen. Graag zouden wij als bestuur een wat groter opkomst zien. Dit
geld ook voor de markt die op de laatste zaterdag van de maand word gehouden, hier kun je
de overtollige vogels verkopen en als je vogels moet aanschaffen. Of kom eens langs voor een
vogel praatje.
Vrijdag 5 april hebben we de districtvergadering gehad, op deze vergadering kwamen een
paar punten naar voren, Sicco Veenstra werd herkozen als districtvoorzitter met 1040
stemmen. Besloten is dat De Friese kampioenschappen tt niet gezamenlijk met de sierduiven
gehouden worden in het Friese paardencentrum. De Fries kampioenschappen tt word in 2020
georganiseerd door Ferwerd.
In maart hadden we de rayonvergadering; hier waren drie verenigingen aanwezig, Ureterp
Surhuisterveen en de Woudzangers. Er werd besloten om een keer per jaar te vergaderen en
wel in september. Ook is er besloten om de kas te verdelen onder de verenigingen wat
inmiddels is gebeurd.
Er zijn fruit manden bezorgt bij H Dijkstra, AT Vissia en S Tabak.
Zo komen we langzamerhand in de vakantie stemming, laten we hopen op mooi weer het
hoeft niet zo warm te worden als afgelopen jaar en soms een bui water in de nacht. Toch wens
ik een ieder een fijne vakantie toe. Nieuwe leden van harte welkom bij de Woudzangers en
graag tot ziens op de ene of andere activiteit van onze vereniging .
Vr Sportgr. Sipke Brouwer

Moppen
Werkeloze:700 euro om rond te komen
Werknemer: 1300 euro om te overleven
Militair: 1400 euro om zijn leven te riskeren.
Brandweerman: 1800 euro om levens te redden
Geneesheer: 2200 euro om ons in leven te houden
Minister: 18000 om het leven van iedereen naar de kloten te helpen

Het is stil in de klas de groep van juf Irena, ieder zit keurig te werken aan hen rekensommen,
tot dat Jantje in eens opstaat en zegt, ik heb een piemel van dertig centimeter. Juf Irena kijkt
verschrikt op en stamelt Jantje, jij mag vanmiddag een uurtje na blijven. Jantje knipoogt naar
de juf en zegt koeltjes, dat dacht ik wel.

Kennismaking met de familie van Kammen
Dit keer was een afspraak ook zo weer geregeld en het ging
direct over 2 personen namelijk vader en zoon. Ik had een
afspraak op 19 mei, dus ik die dinsdagavond met mooi weer,
richting Damwoude naar de Nije Hale 18, waar de familie van
Kammen woont. Ik was er wel vaker geweest, dus ik ging direct
maar achterom, nadat ik door het geblaf van de stabij hond
verwelkomt werd, deed Anco de schuttingdeur deur open, zodat
ik het erf op kon. Er was nog wel corona, maar we konden mede door het mooie weer,
afstand houden in de buitenlucht en binnenshuis.
We zijn toen nadat we elkaar begroet hadden met de elleboog, net zo als Lee Towers, zijn we
naar het vogelhok gegaan, om foto’s te nemen en even bij te kletsen. Toen dat allemaal achter
de rug was, zijn we naar binnen gegaan waar Anja de koffie klaar had, nadat we koffie hadden
gedronken ben ik begonnen met mijn vragen.
Ik wou eerst het jeugdlid Yde Jitze wat vragen stellen, omdat die de volgende morgen weer
naar school moest, maar die zei doe eerst mijn vader maar, want ik wil toch weten wat die
allemaal zegt en ik kan nu toch niet slapen, vind dit veel te spannend. Toen ben ik maar
begonnen bij Anco, die is geboren in het ziekenhuis te Dokkum, niet omdat het niet goed
ging, maar in die tijd was dat zo.
De schooltijd is bij Anco begonnen op de kleuterschool in Damwoude, daarna de lagere
school ook in Damwoude. Toen volgde het voortgezet onderwijs op de LTS in Dokkum, waar
ik 5 jaar heb
geleerd voor
automonteur en 2
diploma’s heb
gehaald. Daarna
ben ik gaan
werken in de
Mercedes garage
van Nijland in
Leeuwarden, dat
heb ik 5 jaar
volgehouden.
Ondertussen heb
nog 1 jaar een
metselcursus
gedaan, maar ben
nooit metselaar geweest. Ik ben toen naar Plat in Stiens gegaan als tuin en parkmachine
monteur, daar ben ik jaar geweest, toen ben ik naar de DEM in Leeuwarden gegaan als
monteur, daar ben ik inmiddels ook alweer 10 jaar en dat bevalt mij nog steeds prima.

In de tussentijd waren mijn hormonen ook begonnen te werken, wat betreft het achter de
meiden aan te gaan, wat mij aardig is gelukt. Ik weet niet meer of ik Anja tegenkwam of zij
mij, maar het klikte direct en nu zijn we inmiddels alweer 14 jaar samen en hebben de zorg
voor 2 jongens en 1 meisje, die allemaal van dieren houden.
Wat het werk betreft is Anja bezig hier op school, als schoonmaakster en ze doet ook nog de
voor en tussentijdse schoolopvang.
Hoe is jou vogelhobby ontstaan? Dat
is 2 jaar geleden, ik had daarvoor
eekhoorns maar die waren mij te wild,
toen zei ik tegen mijn vrouw, die ruim
ik op en dan wil ik een volière hebben
met tropische vogels. Dat vond zei
een goed idee, maar dan met parkieten
en toen ben ik in contact met jou
gekomen en heb, een koppel blauwe
penanten gekocht van jou, waar ik
direct 4 jongen bij kweekte. Maar
Anja vond rode penanten ook mooi en
die had jij ook wel voor mij, dus
moest ik aan het timmeren met nog
een vlucht erbij, daarna heb jij mij nog
enkele tips gegeven en nu staan er 5 vluchten, waar ik ontzettend blij mee ben.
Ik heb inmiddels meerdere vogels gekocht bij jou en bij andere liefhebbers, dus nu bezit ik
Koningsparkieten, roodstuiten, blauwe en rode penanten en een koppel bleekkop rosellas.
Het voer wat ze van mij krijgen is
van Vogro grof parkieten zaad, ook
het eivoer is van Vogro verder
krijgen ze wel wat fruit en groente,
dat is het wel zo’n beetje.
Het schoonmaken doe ik elke
week, ik wil het wel schoon en
netjes houden.
Het kweekseizoen begint bij mij,
ook zo’n beetje half maart en dan
zie ik wel wanneer het weer
afgelopen is, dit jaar gaat het mij
wel goed af, heb bij de
bleekkoppen, roodstuiten en blauwe penanten jongen, dat is mooi. De koningsparkieten zijn
nog te jong, ik hoop dat die het volgend jaar er klaar voor zijn, om voor nageslacht te zorgen.
De tentoonstelling wil ik dit jaar zelf aan meedoen, vorig jaar was ik nog geen lid en heeft de
zoon de vogels ingeschreven. Met een goed succes, want hij werd kampioen met de blauwe
penant man, die ik van jou heb gekocht, verder won hij nog meerdere prijzen.

Helaas kostte het ook nog 2 vogels, want ik liet een rode penant man thuis ontsnappen en in
Harkema ontsnapte de blauwe penant pop, die is 3 dagen later dood gevonden in Harkema en
de rode penant vliegt ergens in Leeuwarden rond en is niet te vangen, dus ik hoop dat het dit
jaar beter gaat.
De filmavonden en vergaderingen probeer ik altijd bij te wonen, want dat vind ik wel
interessant, vond het jammer dat de laatste filmavond niet doorging door de corona crisis,
maar de gezondheid gaat boven alles.
De vereniging
vind ik heel
goed,
iedereen is
vriendelijk en
behulpzaam,
dat is voor
mij wel een
goede keus
geweest, om
lid te worden
bij de
Woudzangers
.
Het clubblad
word hier ook
aandachtig
gelezen,
vooral nu wij er ook in staan, maar anders word het ook gelezen. Heb je nog meer hobby’s
Anco? Jawel, ik ga altijd nog naar de autocross kijken, voorheen was ik nog monteur, maar
vanwege rugklachten kan ik dat niet meer doen, want je ligt soms onder de auto te sleutelen in
de modder, nu ben ik toeschouwer en dat vind ik wel zo rustig. Verder mag ik graag nog
tuinieren en knutselen in het hok daar pruts ik van alles en nog wat in elkaar. Dat waren mijn
vragen voor jou Anco, nu ga ik verder met Yde Jitze jou jongste zoon, want die wou als
laatste, want hij vond het zo spannend dat hij toch niet slapen kon.
Yde Jitze is geboren en getogen in Damwoude, waar ik de peuterschool, daarna de
kleuterschool en nu in groep 8 zit, van de lagere school hier in Damwoude. Als dat volbracht
is wil ik naar de Dockinga vakschool in Dokkum, daar ga ik verder leren voor timmerman,
dan kan ik later mijn eigen vogelhokken bouwen en nestkastjes maken.
Ook kan ik dan mijn eigen huis bouwen en ook nog wat zwart bijklussen. Heb je ook al een
vriendinnetje Yde Jitze, nee dat wil ik ook niet, maar we kunnen ook een oproep in ons
clubblad zetten, of er nog vrijgezelle meisjes zijn, die het leuk vinden om met jou verkering te
hebben, doe dat maar niet, want ik blijf alleen ik wil geen verkering nooit!!

Hoe is jou vogelhobby ontstaan Yde Jitze? Ik wou graag wat kippen hebben, maar dat idee
vond mijn moeder niet zo, ze zei neem maar kanaries die kunnen ook mooi zingen, dat was
mij ook wel goed en daar heb ik geen spijt van, want die vind ik nu ook veel mooier.
Ik heb momenteel mozaïek kanaries en harlekijn kanaries en ook nog wat kwartels, maar die
gaan binnenkort weg, daar vind ik niks aan.
Het voer wat mijn kanaries krijgen is van Vogro, net zoals het eivoer dat komt ook van
Vogro, verder
krijgen ze nog
sla,andijvie,brocc
oli, appel en
wortel.
Het schoonmaken
doe ik eens in de
14 dagen, als het
wat smerig word,
want kanaries
zijn wel knoeiers
met zaad, je hebt
gauw een hoop
rotzooi op de
grond, maar dat
ruim ik dus
geregeld op. Ik
heb nu nog een
oude volière, maar de nieuwe staat klaar, die is ook weer wat groter, dus als het kweekseizoen
afgelopen is, gaan we samen de nieuwe neerzetten, de panelen staan al klaar.
Het kweekseizoen begint bij mij laatst maart en eindigt, wanneer ze 2 ronden hebben gedaan,
ik begin wat later omdat ik de vogels buiten heb en geen verlichting bij de vogels heb.
Voor de filmavonden en vergaderingen ben ik nog te jong, want ik zit nog op school dus word
het voor mij te laat, maar als ik de leeftijd heb kom ik wel.
De tentoonstelling daar wil ik wel weer aan meedoen, dat
vind ik prachtig en vooral als je een mooie beker wint. Vorig
jaar werd ik kampioen met een blauwe penant en die beker
heb ik mee gehad naar school, om hem aan de juf te laten
zien, ik was zo trots als een pauw, probeer dat dit jaar maar
weer.
Het clubblad lees ik ook wel, tenminste wat over vogels
gaat, besturen heb ik nog geen verstand van.
Heb je nog meer hobby’s Yde Jitze, jawel ik mag heel graag
vissen, wat ik dan ook vaak doe, als ik vrij van school ben,
kun je mij vaak aan de waterkant vinden en voetballen vind
ik ook leuk. Verder doe ik niet zo veel.

Nou Yde Jitze dat waren mijn vragen voor jou, nu hoop ik dat je straks lekker kunt slapen,
want het is inmiddels allang bedtijd voor jou geweest, want morgen moet je wel weer in de
schoolbanken zitten.
Het was inmiddels ook al laat geworden, niet voor mij, want ik hoef er niet meer zo vroeg uit
nu ik met pensioen ben, maar Anco moest er wel weer vroeg uit. We hebben nog even
nagekletst en even met de papagaai geknuffeld, waar de dochter van schrok, dat ik zo de
vinger in de kooi stopte en de papagaai even over de bol streek, dat laat ze normaal niet toe,
zeiden ze allemaal, ik hoef dat niet te doen zei Anco, want hij bijt mij direct, gelukkig deed hij
dat bij mij niet. Zo kwam er voor mij weer een einde aan deze kennismaking, met familie van
Kammen bedankt voor de hapjes en drankjes, het was weer een gezellige avond, die voor mij
zeker voor herhaling vatbaar is bedankt.
AT Vissia
Agenda

06 okt 2020

TT vergadering

aanvang 20.00 uur

Zaal de Klok Harkema

13 okt 2020

Inleveren TT formulier

aanvang 19.00 uur

Café de Klok Harkema

09/14 nov 2020 Onderlinge TT
21 nov 2020

Feestavond

Zaal de Klok Harkema
aanvang 19.00 uur

Zaal de Klok Harkema

Vogelmarkten 2020
Als het coronavirus het toelaat, houden wij op 26 september nog een vogelmarkt, in zaal de
Klok aanvang 8.00 uur. Maar als de opkomst net zo slecht is als in januari, overweegt het
bestuur om na de vakantie te stoppen met de vogelmarkt, dus leden kom deze morgen naar de
Klok om de vogelmarkt te redden, want anders is het voorbij en wat eenmaal weg is, komt
meestal niet terug.
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 september, dan verschijnt het volgende clubblad
met uw nieuws eind september 2020. De redactie.

Nieuwe Leden
HS Laanstra, Feartswal 9, 9284 KG Augustinusga, tel 0512-352468
G van den Dool, Greate Buorren 43, 9262 SC Sumar, tel 06-53534265

Kweeklijst 2020

AT Vissia, Herestraat 17
9851AA Burum 06-25184345
Kweeknummer 0JZG
I Sevinga, Wibrandstraat 14
9873RD Gerkesklooster 0512-351696
Kweeknummer BZ38
J Andringa, Jonkersvaart 47
9366TA Jonkersvaart 06-29500655
Kweeknummer 4KRH

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.
Timor zebravinken, Zebravinken witbont,
isabel, oranjeborst bruin en bruin, Diamant
duiven, Blauwe grondduiven, Barmsijzen,
Raza Espanòl.
Kanaries Geel intensief, Geel schimmel,
Geel-ivoor intensief, Geel –ivoor schimmel.
Roodbrons, Putters, Barmsijzen.
Raza Espagnôl, Sijzen, Barmsijzen in diverse
mutaties.

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
Raza Espanôl.
9281NG Harkema 0512-360240
Kweeknummer 9PAB
K Bosma, Nije Buorren 31
Turquoisine wildkleur
9221TK Rottevalle 0512-341964
Kweeknummer JV99
M Posthumus, It Oerset 6
Splendid wildkleur,Splendid blauwe
9284SM Augustinusga 0512-352071
witborsten.
Kweeknummer 4PTL
A.Vlieger, Heidewei 70
Halsbandparkieten Witkopwitstaarten
9299HZ Zwagerbosch 06-12755529
( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in
Kweeknummer 5RGL Ps 84407
Opaline.
YJ van Kammen, Nije Hale 18
Kanaries Harlekijn en Mozaiek
9104DS Damwoude 06-52483892
Kweeknummer 6VCN
B. Rekker, Pastorijehof 11
Bourkes wildkleur,opaline,lutino en opaline
9294KB Oudwoude 06-29156265
lutino. Kanaries roodwit mozaiek en reccesief
Kweeknummer 4RDR
wit.
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.
A van Kammen, Nije Hale 18
Koningsparkieten,Roodstuitparkieten,
9104DS Damwoude 06-52483892
Pennanten wildkleur en blauw, Bleekkop
Kweeknummer 1UBY
rosella’s
Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie

In memoriam Albert Bakker (1931-2020)

Op 12-05-2020 is overleden onze medeoprichter en erelid van onze
volièrevereniging, Albert Bakker.
Albert was de voortrekker bij de oprichting
van onze vereniging in 1958. Altijd heeft hij,
vooral in het begin, gestreden voor het
voortbestaan van de vereniging. Een echte
vogelman en tot op het laatst zeer
betrokken bij de vereniging.

Voorzitter, secretaris, penningmeester,
ringencommissaris, maker van het clubblad
of tentoonstellingssecretaris alle functies
heeft hij (soms dubbel) bekleed. Heel wat
stukjes heeft hij in het clubblad geschreven.

Albert in 2018 bij zijn 60 jarig
lidmaatschap.

Ook heeft hij jaren toneelstukken gemaakt
voor de jaarlijkse feestavond, heel herkenbaar voor de leden, welke dan
uitgevoerd werden door de toneelclub van Surhuizum. Altijd was hij te vinden
op de vogeltjesmarkt vergezeld door zijn vrouw Albertsje, totdat door
gezondheidheidsproblemen dit niet meer mogelijk was.

Zijn speciale gevoel voor humor zal ons altijd bijblijven.
De laatste jaren verbleef Albert in Bertilla in Drachten waar hij op 12 mei toch
nog vrij plotseling is overleden.

Vogelweetjes
Duif met bodyguard!
Het baasje van de duurste duif ter wereld
nam liever geen risico. Duif Armando
werd verkocht voor 1,25 miljoen euro en kreeg
daarom een eigen bewaker.
Armando is volgens kenners een van de beste
duiven ter wereld. Daarom betaalde een Chinese
zakenman vorig jaar 1,25 miljoen euro voor de
vogel. Armando woonde in België en moest een
lange reis maken om bij zijn nieuwe eigenaar te
komen. Tot die tijd werd het hok van de dure duif
bewaakt.
24 uur per dag
En niet zomaar bewaakt. Er stond 24 uur per dag een echte bodyguard voor de deur van
Armando's huisje. Joël Verschoot, die de duif heeft verkocht, was veel geld kwijt aan de
bewaker. 'De bewaking kostte me 3.000 euro voor die paar dagen', zei hij tegen de
nieuwsbladen.. 'Maar liever zo dan dat er iets gebeurde met de duif. Ik moest er niet aan
denken dat iemand met Armando aan de haal ging.'
De vogel is verkocht via een veiling op het internet. Joël heeft niet de hele veiling een
bodyguard gehuurd. Hij heeft eerst zelf een paar nachten voor het duivenhok geslapen. 'Ik zag
op de veiling dat de prijs aantrok en kreeg toen al schrik dat er iets zou gebeuren. Ik heb een
matras in het hok gelegd', vertelt hij. Toen de prijs wel héél hoog werd, schakelde Joël toch
maar een bewaker in. Armando is veilig aangekomen bij zijn nieuwe baasje in China.

Dom blondje.
Waarom doet een dom blondje haar bril af tijdens een
alcoholcontrole?
-

Dat scheelt weer 2 glazen.

Waarom is een dom blondje dolblij als ze haar puzzel in 6 maanden af heeft?
-

Op de doos staat: 2 tot 4 jaar!

Pellerubriek
2020 is het Jaar van de Wilde Eend
Het dreigt mis te gaan met onze vertrouwde wilde eend. Nee,
bang voor volledig uitsterven hoeven we niet te zijn, maar met
een achteruitgang in aantal broedparen van zo’n 30% sinds de
jaren negentig wordt die vertrouwde wilde eend opeens veel
minder algemeen. Dus komt Vogelbescherming samen met
Sovon Vogelonderzoek Nederland in actie en is 2020 het Jaar van
de Wilde Eend.
Oogverblindend in de herfst Vooral in het najaar is het genieten
van wilde eenden: na hun dubbele rui zijn de vogels prachtig op kleur. En ook al behoorlijk onrustig,
want de balts begint vroeg bij Anas platyrhynchos. Uitgedost met hun oogverblindende, iriserende
groene koppen – het effect van een samenspel van pigment en veerstructuur – zwarte staartveren in
een leuke krul en metaalblauwe spiegel, sloven de mannen zich uit voor de dames. Halzen strekken,
koppen en staarten schudden, borsten prononceren en water in het rond spatten. Te midden van al
dit tumult maakt zíj rustig haar eigen keuze. Nog vóór de jaarwisseling worden de huwelijken
gesloten en dagelijks bekrachtigd met een vrijpartij. Niet dat daarvan jongen komen; bevruchting is
er nog niet bij.

Rhaeb, pioe, gepiep en gemekker
Ze zijn mooi, maar niet direct muzikaal, die pronte woerden. Veel verder dan rhaeb en pioe
komen ze niet. Nee, dan de dames! Mevrouw snatert, een wilde eend waardig; zij piept,
mekkert en rhaeb’t ook nog. De vrouwelijke suprematie op dit vlak is opvallend en zeldzaam

in de vogelwereld. Anatomisch lijkt het ook moeilijk verklaarbaar. Want in tegenstelling tot
de woerden bezitten de wijfjes geen verbeende trommel op de plek waar de luchtpijpen zich
splitsen; de plek waar bij zangvogels het zangapparaat zit.

Een exclusief Hollands mysterie
Schrale of rijke zangkunsten, ze worden tegenwoordig minder gehoord. Okay, ons land telt
nog steeds zo’n 200.000 tot 300.000 broedparen, maar de afname van 30% is significant.
“Dan bekruipt je toch het gevoel ‘verdorie, alwéér zo’n vogel van het boerenland’. Het aantal
overwinterende wilde eenden is sinds 1990 zelfs met 40 procent gedaald. In veel Natura 2000gebieden wordt de norm voor wilde eenden niet eens gehaald”, zegt Ruud Foppen,
onderzoeker bij Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland.
Foppen vindt het belangrijk om zo snel mogelijk de oorzaken te achterhalen. “Pas dan kunnen
we beschermen. Er zijn vreemde dingen gaande. Zo daalt alleen bij ons, en niet in de ons
omringende landen, het aantal broedparen en lijkt het kleinere aantal overwinteraars niet te
linken aan – zoals je zou verwachten – de klimaatverandering.”

Meer mannen dan vrouwen?
Het aantal mannen en vrouwen in de populatie van de wilde eend lijkt niet in balans te zijn.
Bij een aantal andere eendensoorten zien we inderdaad een scheve man/vrouw-verhouding:
meer mannetjes dan vrouwtjes. Hoe zit het precies bij de wilde eend? Hangt de scheve
verhouding samen met de achteruitgang van de populatie? Is de verhouding in de winter
anders dan in het broedseizoen? Wat zijn mogelijke oorzaken van de scheve verhouding?
U kunt later in het jaar helpen door van groepen wilde eenden het aantal vrouwtjes en
mannetjes te turven en de gegevens online door te geven. We stellen hier een beknopte
handleiding voor op.

Raadsels rond kuikenoverleving
Er is nog veel onduidelijk, maar helemaal met lege handen staan onderzoekers en
beschermers gelukkig niet. Met het doorrekenen van bestaande gegevens is inmiddels

duidelijk dat de oorzaak van de daling van het aantal broedvogels niet zit in een slechter
broedresultaat. Uit elk succesvol nest lopen nog steeds ruim acht jongen weg. Foppen: “De
overleving van de volwassen dieren is dankzij de verminderde jachtdruk zelfs verbeterd. Het
moet dus ergens tussen die jonge-kuikenfase en de volwassenheid mis gaan.”

Meer roofdieren, minder insecten
Opgroeien vraagt veiligheid en vreten en het is niet duidelijk waaraan het schort. Het aantal
belagers – snoek, blauwe reiger, buizerd, ooievaar – lijkt te zijn gestegen, “maar we weten
ook dat er in de insectenwereld heel wat aan de hand is. Waterverontreiniging en gifstoffen
zoals neonicotinoïden hebben de hoeveelheid insecten enorm doen dalen. Een belangrijk
gegeven; eendenkuikens groeien immers groot op
waterinsecten.” Meer onderzoek is nodig; dat gaat
gebeuren in het Jaar van de Wilde Eend. Want die wilde
eend, die doodgewone wilde eend, moet vooral
doodgewoon blijven!

Help mee kuikens tellen
Hoeveel kuikens worden er groot? Deze vraag willen
onderzoekers graag beantwoord hebben. Jij kunt meehelpen door kuikens van wilde eenden te
melden. Kijk op www.jaarvandewildeeend.nl en ga mee op ontdekkingstocht om het mysterie
van de wilde eend te ontrafelen!

PELLERUBRIEK GRAPPIGE PLAATJES

Contactavond 17 maart 2020
Helaas is er deze keer geen verslag of info over de contactavond. Zoals iedereen wel weet is door de
corona crisis alles afgelast. Hopelijk kan alles weer normaal worden vanaf 1 september. Mocht het
winter programma komende winter gewoon door kunnen gaan dan komt de heer W. Smit alsnog zijn
presentatie doen. We zullen het beleven of het zo mag zijn…………………………………………………………………

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 111, hopende dat u het met plezier hebt gelezen.
Helaas begin ik dit nawoord met een droevige mededeling, want onze medeoprichter A.
Bakker is overleden. Ook is onze voorzitter Sipke Brouwer, plotseling op 75 jarige leeftijd
overleden en ook nog ons lid K de Groot uit Twijzel, moge zij rusten in vrede en voor de
nabestaanden heel veel sterkte.
Tijdens een ingelaste bestuursvergadering is, volgens de statuten art 10, AT Vissia gekozen
als interim-voorzitter. Deze functie neemt hij op zich tot de eerstkomende ledenvergadering in
januari 2021.
Het voorwoord en de moppen waren al ingeleverd voor het overlijden van onze voorzitter
daarom zijn ze deze keer nog van Sipke Brouwer.
BE van den Akker bedankt voor de ledenmutaties en de hulp, bij het tot stand komen van dit
clubblad en de stukjes uit de oude kranten, tevens nog voor de in memoriams.
H Pel ook bedankt voor de Pellerubriek, jammer dat door de corona de laatste filmavond
geen doorgang kon vinden.
Ook W Weening weer bedankt voor de Vogelweetjes en de mop, graag tot ons volgende
afspraak.
De familie van Kammen ook bedankt
voor de “Kennismaking met”, nu
maar hopen dat het verhaal in de
smaak valt en graag tot een volgend
ontmoeting, dat zal niet lang duren,
want ik krijg ook nog een paar vogels
van jou.
Verder wens ik iedereen een heel
goed kweekseizoen, zodat wij in
november weer een mooie
tentoonstelling mogen organiseren.
De nieuwe leden, welkom bij de Woudzangers.
Ook wens ik iedereen die op vakantie gaat, veel plezier met mooi weer en denk om de corona
maatregelingen, wees vooral voorzichtig!
AT Vissia

