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Voorwoord
Iedereen zit nu midden in het broedseizoen, de vroege kwekers hebben er al
een punt achter gezet, hopende dat deze kwekers een mooi aantal vogels op
stok hebben gekregen. Voor de latere kwekers is het nog even afwachten, maar
dat zij ook veel jongen op stok mogen krijgen. Zelf heb ik een slechte start, drie
span niet bevruchte eieren en de veelkleuren 6 eieren al twee jongen uit maar
stapt van het nest dus weg alles. Dat de start is niet goed, laten we hopen dat
het eind goed is. Op 23-3-2016 was onze tweede contactavond, voor deze
avond was Johan Zwart uitgenodigd. Hij gaf een lezing met dia`s over
Australische prachtvinken en neophema’s, dit was een zeer geslaagde avond
geworden, er waren 32 leden aanwezig. Wij hopen dat er meer van deze
avonden in het vervolg komen.
Op 16 april was de district vergadering, in deze vergadering is Siebe de Haan
afgetreden als district voorzitter, voor hem in de plaats is Sicco Veenstra
gekozen. Zo gaan er een paar dingen veranderen, het uitreiken van de spelden
voor het 25 en 40 jaar lidmaatschap worden nu door het bestuur van de
desbetreffende vereniging gedaan. Het district bestuur gaat van 5 bestuurleden
naar 6 bestuurleden als de bonden samen gaan. Ook het logo van NBvV komt
dan te vervallen, het nieuwe logo was al op vogel 2016 te zien, maar komt te
zijner tijd in “Onze vogels”. Ook “Onze Vogels” en het vogelblad van de ANBvV
gaan samen op in een blad. Een en twintig mei was er de algemene vergadering
van de NBvV, op deze vergadering is afgetreden als Bondsvoorzitter Henk van
Hout, voor hem is Klaas Snijder in de plaats gekomen. Deze was al tweede
voorzitter, tweede voorzitter is nu Albert Zomer. Verder werd er gestemd over
het samen gaan van de NBvV en de ANBvV, op het eind van de vergadering is
het groene licht gegeven voor het verder samen gaan als een NBvV. Er komt
nog een nieuwe naam voor het vogelblad. Op 1-2-2017 gaan de beide bonden
de fusie aan. In mei hebben Kees Wiersma en Sipke Brouwer de kooien
nagezien op gebreken en schoongemaakt.
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe. De nieuwe leden hartelijk welkom bij
de volièrevereniging de Woudzangers.
Vr. Sportgr.

S. Brouwer

Kennismaking met de familie C Hoeksma
Dit keer was de afspraak, met de kennismaking al bijna een jaar van tevoren gemaakt, om in
juni 2016 bij Cor Hoeksma aan de Pauloane in Harkema te komen. Maar dan moest het wel
op zaterdagavond want dan konden zijn vrienden, van de vruchten en insecteneters club ook
komen, dan konden wij er een gezellige avond van maken en hoefde niemand de volgende
dag aan het werk. Nu die gezellige avond hebben wij wel gehad, alleen werd het wel
nachtwerk zeg maar vroeg ochtendwerk, want toen wij eindelijk naar huis gingen, duurde het
niet lang meer, tot het weer licht werd.
Cor is een geboren Harekiet en is daar dan ook naar de lagere school geweest, daarna ging de
studie verder op de land en tuinbouw school in Buitenpost, toen dat ook voltooid was, ben ik
in Drachten verder gaan leren, op de MBO school. Toen dat ook was volbracht, ben ik op 17
jarige leeftijd begonnen te werken, als metselaar bij de Weenings in Harkema, daar ben ik
anderhalf jaar geweest, toen ben ik gaan werken bij bouwbedrijf Siemensma in
Surhuisterveen, dat heeft ook 4 jaar geduurd, daarna ben ik weer 4 jaar bij de Weenings
geweest en toen nog anderhalf jaar bij DNR uit Harkema en Zwaagwesteinde, wij zaten toen
een hoop in Holland, dat was altijd maar reizen. Inmiddels werk ik alweer meer dan 10 jaar
voor mijzelf en dat bevalt uitstekend, heb gelukkig nog volop werk en daar gaat het toch om.
Cor is getrouwd met een echte Harekiet, namelijk Anneke v.d. Heide, een dochter van de
voormalige bankdirecteur, dus op financieel gebied kan ik wel goed uitleg krijgen, hoe met
geld om te gaan en winst te maken.
We hebben 2 schatten van kinderen, zoon Yorrit de oudste en dochter Ilse.
Yorrit heeft in het begin wel wat grasparkieten gehad, maar dat heeft niet zolang geduurd,
want hij vind voetballen veel belangrijker, misschien dat de vogelliefde later weer terugkomt,
dat is maar even afwachten.
Ilse heeft ook niet veel met de vogels, die doet liever aan sporten, zoals Acro waar ze
inmiddels ook al Nederlands kampioen mee is geworden. Dat is op deze leeftijd al een hele
prestatie, maar daar moet ze ook 3 x in de week voor trainen en soms nog wel vaker. Volgens
haar begeleiding kan zij het heel ver gaan
schoppen, ook zit ze nog op gymnastiek
en korfbal, dus blijft er weinig tijd over
om te spelen met vriendinnen, gelukkig
kan ze wel met haar vriendinnetjes
skypen.
Ze vertelde mij ook dat ze niet snoepte,
maar dat heb ik wel anders gezien, want
op een gegeven moment, dacht ik dat ze
de bof had, maar dat was niet zo, ze had
een lolly in de mond en om dat te
verbloemen, had ze gauw het stokje eraf
gebroken, zodat het ons niet opviel. Ook
wou ze niet op de foto, maar dat is mij wel gelukt, om dat klaar te krijgen.

Cor, wanneer is de vogelhobby bij jou
begonnen. Dat is ongeveer 14 jaar geleden
begonnen, met een volière van anderhalve
meter bij drie meter, met wat zebravinken,
daarna wat grasparkieten en later ben ik
overgegaan op wildzang. Toen leerde ik
WK v/d Veen kennen en moest ik lid
worden van de Woudzangers, ben toen
ook begonnen te verbouwen met de
volières, waar ik nu nog alleen maar
vruchten en insecten eters houdt, dat vind
ik tot nu toe de mooiste vogels.
Ik heb nu de volgende soorten, Kittas,
Witkop toeraka’s, Witkop buulbuuls, Europese blauwe eksters en 2 koppels
Blauwwanggaailijsters.
Het voer wat ik de vogels geef, bestaat uit Beopate, Puppybrok, T 16 korrel met wat levend
voer, zoals meelwormen, kippenhartjes en eendagskuikens en daar doen ze het goed op, het is
elke dag genieten van de vogels, van hun zang en het gedrag. Ook heb ik inmiddels al wat
jonge vogels gekweekt en dan komt er alleen maar meer vogelplezier op je af.
Het schoonmaken hoef ik niet vaak te doen, dat verstoort alleen maar de rust, dat doe ik
meestal in het najaar, dan ruim ik de rotzooi op en is het weer klaar voor het volgende jaar.
De tentoonstellingen in Harkema probeer ik zo vaak mogelijk mee te maken als deelnemer,
alhoewel het met deze soorten vogels, moeilijk is om mee te doen, want de temperatuur
verschillen, moeten niet te groot zijn en als ik vogels opgeef, wil ik ze ook niet thuishouden
en als absent in de catalogus komen te staan, als toeschouwer kom ik zeker langs, al is het ook
alleen om de gezelligheid, wel zitten er altijd vele soorten en ook nog zeer goede vogels, daar
mogen wij als vereniging best trots op zijn. De vogelmarkten daar kom ik niet zo vaak, dat is
maar zelden, wel ga ik naar de markt
in Zwolle, want daar komen ook nog
de soorten vogels, die wij hebben en
als ik dan wat moet hebben, spreek ik
meestal met die kwekers af, om ze
mee te nemen naar Zwolle, zelf
verkoop ik daar dan ook mijn eigen
overtollige vogels.
De vergaderingen die probeer ik altijd
bij te wonen, want ik vind dat je als lid
van de vereniging, ook op de
vergaderingen moet komen, om je
zegje te doen en als je tevreden bent, laat je dat blijken door je aanwezigheid, dat is voor het
bestuur ook wel zo leuk, als er wat animo is voor de vergadering, dat is net zo als op de

filmavonden, als ik niks anders heb, ben
ik daarbij altijd aanwezig, want diegene
die de sprekers regelt, verdient dat ook,
want die avonden zijn best wel leerzaam
en boeiend, tenminste ik vind ze niet
vervelend, alleen zag ik liever wel wat
meer stoelen bezet, bij zo’n grote
vereniging, dus leden kom eens langs, ik
denk dat jullie daar geen spijt van zullen
krijgen.
Heb je nog meer hobby’s dan alleen
vogels Cor. Jawel ik doe een hoop voor
de voetbalclub, waar ik materiaalverzorger ben, ga dan ook veel met de kinderen te sporten en
heb ook nog enkele vleeskalveren, die hier thuis in het land lopen, die wil ik binnenkort bij de
stier hebben en dan laat ik ze hier kalveren, of ik verkoop ze en neem weer een paar jonge
kalveren, daar ben ik nog niet uit en verder, hier om huis heen is ook volop werk te doen, met
zo’n grote tuin, dus vervelen doe ik
mij nooit.

Nou verder heb ik ook geen vragen
meer, dan kan nu het feest hier
losbarsten, want sommige gasten
worden al ongeduldig en ik wil niet
op mijn geweten hebben, dat ze
uitdrogen en verhongeren, wat dan
ook niet is gebeurt, de meesten die
naar huis moesten, zaten in het begin
van de morgen, dan ook overvol van
het eten en drinken.
Cor hartstikke bedankt voor al het goede en wie weet Simon, komen we volgend jaar wel
weer bij jou, voor weer zo’n bijzonder gezellige avond.
De Redactie AT Vissia

Mop
Jantje geeft zijn vader een rapport : Wat, zo`n slecht rapport heb ik nog nooit gezien brult zijn
vader woedend. Maar dat rapport is niet van mij antwoord Jantje. Het is een rapport van jou
dat ik op zolder gevonden heb.
Een wereld kampioen boksen gaat naar de bioscoop. Omdat daar nogal wat fietsen worden
gestolen zet hij een bordje bij de fiets met de tekst: Niet stelen want anders, wereld kampioen
boksen. Na de film is zijn fiets toch gestolen met een bordje op de lege plaats: Achtervolging
is zinloos: wereld kampioen wielrennen.
Een echtpaar zit op de bank naar de tv te kijken. Vraagt de man aan haar liefje, zeg iets tegen
mij dat me tegelijkertijd blij en verdrietig maakt. Zegt ze, je hebt de grootste jonge heer van
al je vrienden!
S Brouwer.

Lezersmarathon: Piet Kamminga
Medio jaren 70 ben ik met de vogelhobby begonnen. Sjoukje en ik waren toen
pas getrouwd en we woonden in Harkema. Mijn eerste vogels waren een paar
koppels grasparkieten, die direct voor nageslacht zorgden. Deze parkieten
werden na 2 jaar ingeruild voor gele kanaries. Na onze verhuizing naar
Grijpskerk kregen de kanaries gezelschap van kleine tropen die toen nog volop
verkrijgbaar waren en nog goedkoop ook. Een gemengde volière voor zang en
kleur was toen het ultieme doel. Dat ging zo door tot begin jaren 80, toen ben ik
door gebrek aan tijd en ruimte helemaal met de vogels gestopt.
In 1997 heb ik de hobby weer opgepakt. We woonden toen al weer 11 jaar in
Buitenpost. Een nieuwe buitenvolière gebouwd met het binnenhok in de nieuwe
tuinschuur. De eerste bewoners waren kleurkanaries. Al snel volgden
diamantvinken, blauwgrijze roodstaartjes, mozambiquesijsjes, staalvinken,
goudbuikjes, Sint Helenefazantjes, Japanse meeuwen en Chinese dwergkwartels.
In 2001 kreeg ik mijn eerste neophema’s: een koppel wildkleur bourke parkieten
en een koppel wildkleur turquoisine parkieten. Dat was een schot in de roos.
Prachtige vogels om te zien, rustig van aard en prima mee te fokken. Bijna 10
jaar lang heb ik met veel succes gefokt met de bourke, turquoisine en ook
splendid parkieten, zowel in de wildkleur als in diverse mutatiekleuren.
In 2010 ben ik toch weer overgeschakeld op kleurkanaries (geel mozaïek). De
reden hiervoor was simpelweg ruimtegebrek. Een kanariebroedkooi (40 x 40 x
30 cm) neemt nu eenmaal veel minder ruimte in dan een neophemabroedkooi
(120 x 60 x60 cm).

Nu fok ik al weer een tijdje met kanaries in de kleurslag agaatwitopaal. Dit jaar
heb ik het aantal broedkoppels teruggebracht tot 4. Daar staat tegenover dat ik
begin dit jaar toch weer een prachtig koppel wildkleur turquoisine parkieten heb
kunnen aanschaffen (met dank aan Benny vd A en Klaas B). Het koppel klikt
goed, ze zitten nu te broeden in een blok in de buitenvolière. Ik hoop dat de
eieren bevrucht zijn en dat er een paar mooie jongen uit mogen komen.
Vaak heb ik gehoord dat vogelfokkers een uitgesproken voorkeur hebben voor
òf kromsnavels òf kanaries/tropen/insecteneters. Bij mij is dat niet het geval. Ik
vind bijna alle vogels mooi maar moet rekening houden met de beschikbare
ruimte. En neophema’s kunnen prima samen met kanaries en kleine tropen in
één hok.
En dan zie je soms ook iets bijzonders. In 2008 had ik een alleenstaande
turquoisine man in de volière waarin ook een koppel timbrado kanaries zat te
broeden. De turquoisine man zat regelmatig voor het nestkastje waarin 4 jonge
timbrado’s zaten. Pas
na het uitvliegen van
de jonge timbrado’s
werd duidelijk wat de
turquoisine man
wilde: hij voerde de
jonge kanaries die op
de bodem van de
volière zaten.
Hoe het allemaal
precies verder zal
gaan met de
vogelhobby weet ik
niet. Onze eigen gezondheid staat voorop. Mogelijk gaan we binnenkort eerst
wel op zoek naar een ander huis met slaapkamer en badkamer op de begane
grond. En daar zal dan ook vast wel weer ruimte zijn om een aantal vogels te
kunnen houden.
Groeten, Piet Kamminga. O ja, G van Lune, jou nomineer ik om deze marathon
voort te zetten.

Ik ben genomineerd door Alle Helder om een
stukje te schrijven in het clubblad van de
Woudzangers, hoe ik begonnen ben met mijn
hobby om vogels te houden. Dit is al vroeg
begonnen toen ik een jaar of tien was, heb ik al
eens een paar tortelduifjes gehad, dat was als kind
een leuke bezigheid, je was er altijd mee bezig zo
nu en dan een paar jongen erbij, later heb ik een
hokje met mijn vader getimmerd, waar wij een
paar vluchtjes in hadden en een paar kweekbakken,
waar wij kanaries in hadden, maar na een paar jaar
ging dat ook weer over, men kan bijna wel raden
hoe dat kwam. Maar ja, na jaren kreeg ik weer een paar kanaries omdat Jan de Roos bij mij
ook in de straat woonde, weer met een paar broedbakken en ben ik lid van Zwaagwesteinde
geworden, waar ik ook een paar keer met de tentoonstelling heb mee gedaan dit ging ook
langzaam weer over maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na een verhuizing kreeg ik
weer een paar vogeltjes van Fije Damstra. Nu ben ik bezig met Engelse parkieten,
Valkparkieten en Roodstuitparkieten. Met de grasparkieten en de valkparkieten ga ik nu ook
naar de tentoonstellingen toe waarmee ik ook wel eens in de prijzen val. Wat de hobby ook
wat interessanter maakt. Ik kom meestal ook op de vergaderingen en andere avonden dit
maakt de band ook een beetje beter, je denkt dan ik hoor er ook bij wat leuke contacten je
hoort ook over een andermans hobby nu ik dit heb opgeschreven moet ik ook een ander de
kans geven om zijn hobby toe te lichten het was voor mij ook even doorzetten, maar nu vraag
ik Harm Dijkstra om deze marathon voort te zetten doe je best Harm.

Johannes van Hijum

Mop
Harder werken
Poetin houdt z'n toespraak op een partijcongres:
"Binnen 2 maanden zal er geen vlees meer zijn. Wat denken jullie daaraan te zullen doen?"
Het blijft doodstil in de zaal totdat 1 man achterin opstaat en roept:
"Dan zal ik 12 uur per dag gaan werken."
"Geweldig," zegt Poetin, "zulke mensen kunnen we goed gebruiken. Maar desondanks zal er
over 4 maanden geen groente meer zijn. Wat denken jullie daaraan te gaan doen?"
Weer blijft het ijzig stil in de zaal, totdat dezelfde man weer opstaat en roept:
"Dan zal ik 18 uur per dag werken!"
"Formidabel," antwoordt Poetin, "ik zou willen dat er meer waren zoals u. Maar dat zal niet
kunnen voorkomen dat er over een half jaar ook geen brood meer is. Wat denken jullie
daaraan te zullen doen?"
Wederom blijft de zaal stil totdat -je raad het al- diezelfde man wéér opstaat en heldhaftig
roept:
"Dan zal ik 24 uur per dag gaan werken!!!"
"Meneer, u bent werkelijk een man waar wij op kunnen bouwen. Wat voor werkt doet u
eigenlijk?" vraagt Poetin.
De man:
"Ik ben doodgraver."

Vogelweetje.
Pittig vogeltje.
Medewerkers van een voedselfabriek in Groot-Brittannië wisten niet wat ze zagen toen deze
week op het terrein een ietwat angstige, knaloranje meeuw werd gespot. De zeevogel bleek
in een container met Indiase currysaus gevallen tijdens zijn zoektocht naar eten. Personeel
van een dierenkliniek is vervolgens vele uren bezig geweest om de besmeurde verentooi van
de 'kip tikka masala-meeuw' schoon te maken met afwasmiddel.
Volgens een verpleegster van dierenziekenhuis Vale Wildlife Hospital in het Engelse
graafschap Gloucestershire maakte de meeuw een verwarde indruk. "Maar hij rook geweldig.
De pittige curry, op basis van tomaten, knoflook , koriander andere kruiden en natuurlijk kip,
was erg goed bereid. Complimenten voor de makers van de saus'', vertelt ze aan Britse
media.

De currymeeuw na zijn schoonmaakbeurt.
Mager
Na een grondige wasbeurt maakte de meeuw een ietwat verwarde indruk. De mannelijke
vogel werd na zijn hete beproeving in een kooitje gezet en voorzichtig gevoederd met stukjes
vlees, vis en honden- en kattenvoer. "Hij is aan de magere kant", zegt het personeelslid.
"Waarschijnlijk had het dier zo'n honger dat het ten einde raad een duik in de sauscontainer
nam om daarin een stuk gepeperde kip te bemachtigen.''
Revalidatie
De inmiddels weer frisse, twee jaar oude vogel mag de komende tijd aansterken in een
buitenvolière. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken voordat de 'currymeeuw' zal
worden vrijgelaten. Eerder kan niet, omdat door de saus en het gebruikte afwasmiddel zijn
veren niet meer waterdicht zijn.

Agenda 2016
TT vergadering:

12-10-2016

aanvang 20.00 uur

zaal de Klok Harkema

Inleveren
TT formulier:

19-10-2016

aanvang 19.00 uur

zaal de Klok Harkema

Tentoonstellingweek: 14 t/m 19-11-2016

zaal de Klok Harkema

Feest avond:

zaal de Klok Harkema

26-11-2016

aanvang 19.00 uur

Vogelmarkten 2016
Op 27 augustus en 24 september worden de volgende vogelmarkten van het jaar 2016 weer
gehouden, in de zaal van “de Klok” aanvang 8.00 tot 10.00 uur, waar een ieder hartelijk
welkom is, om een vogel aan te schaffen, of de overtollige vogels te verkopen. Ook ben je
welkom voor een praatje, of je vogelvrienden te ontmoeten, onder het genot van een kop
koffie, of iets sterkers, om de clubkas te spekken is de lotenverkoper aanwezig.
Dus redenen genoeg, om op de laatste zaterdagmorgen van de maand langs te komen bij de
Klok en misschien kunt u wat langer blijven, om zo de markt ook wat langer open te houden,
misschien heeft u ook een idee hoe wij dat moeten aanpakken, dus graag tot ziens namens de
marktmeester. AT Vissia
Clubblad
Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie
weten, want daar zit ik op te wachten, want wij willen heel graag die belevenissen met u
delen, ook ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden schroom niet, stap in de pen en
verblijdt de redacteur, doe het wel voor 1 september, dan verschijnt het volgende clubblad
met uw nieuws op 24 september 2016.
De Redactie
Nieuwe leden
Tim Breuker, Wilhelminastjitte 7 9123 JL Metslawier, tel 06-33938138
Willem H van der Molen, It West 33, 9284 KD Augustinusga, tel 06-83097434
Theo van der Veen, Ds Germswei 97, 9104 DN Damwald, tel 06-21716301
Jeugdlid Remo van der Molen, Schrijnwerkersweg 12, 9201 CZ Drachten, tel 06-55266785

Pelle rubriek
Dit keer doen we een kweekverslag van de baardman.
Baardman kweekverslag door: T. den Hartog
Aanschaf
In het najaar van 2004 kocht ik via de vereniging van de vruchten en insecteneters een
koppeltje nog niet geheel door de jeugdrui zijnde Baardmannetjes. Na enkele dagen binnen te
hebben gezeten konden de vogels naar buiten, dit gaf geen problemen omdat ze uit een
buitenvolière kwamen.
Wennen en verassingen
Alles ging goed tot op een zondag er een (pop) aan de verkeerde kant van het gaas hing. Bij
het voorzichtig naar buiten gaan ging deze er als een speer
vandoor. Om een lang verhaal kort te maken aan het einde
van de dag zat hij weer aan de goede kant van het gaas. Ik
kon de vogel vangen door de man in de schuur te zetten en
wachten dat de pop naar binnen ging. Aangezien de
volière erg begroeid is viel het niet mee om de vluchtroute
te vinden. Maar toch een gaatje gevonden , gerepareerd en
de vogels weer los. Enkele weken later weer hetzelfde
verhaal met dezelfde afloop. Dit risico kon ik niet nog een
keer lopen dus het kunststof gaas werd vervangen door nieuw gaas. Hiermee wil ik zeggen dat
het net muizen zijn die overal komen en het kleinste gaatje vinden en benutten om een
uitstapje te maken.
De volière
Inmiddels is het februari en de vogels bewonen samen met een koppeltje
Spitsstaardamandines en het bovengenoemde koppel vliegenvangers de goed begroeide
buitenvolière van zo`n zeven vierkante meter, tevens bevindt zich hierin een klein
watervalletje, vijvertje en wat vissen. De vogels worden in het nachthok gevoerd. Het voer
wat hier in de winter aangeboden wordt bestaat uit universeelvoer met hier doorheen
insektenpatè, enkele meelwormen en tropenzaad. Dit universeelvoer wordt door de
Baardmannetjes goed gegeten.
Nestbouw en ronde 1
Op drie maart gaan de vogels al beginnen met het bouwen van een nest, dit doen ze in een
halfopen nestkastje. Het nest wordt voornamelijk gebouwd van kokosvezel. Op woensdag
negen maart het eerste ei. De daar opvolgende dagen word het nest compleet gemaakt tot vijf
eieren. Het is dan inmiddels dertien maart. Beide vogels broeden vanaf het vierde ei. Ik was er

niet zo blij mee dat de vogels al waren begonnen met nestelen, de pop was nog erg jong en de
temperaturen waren niet best. De enige manier om ze niet tot broeden over te laten gaan was
om ze uit elkaar te halen. Aangezien ik er op dat moment niet de ideale omstandigheden voor
had liet ik alles maar gewoon op zijn beloop. Dit had als resultaat dat er na dertien dagen
broeden èèn jong was en de andere eieren onbevrucht. Dit laatste is natuurlijk niet
verwonderlijk. Inmiddels krijgen de vogels een paar keer per dag pinkies ( uit de vriezer) en
buffalowormpjes aangeboden. De vogels zoeken veel in de volière naar kleine insecten, maar
voeren ook de pinkies en de buffalo’s.
Ronde 2
Na zeven dagen gaan de ouders met een nieuw nest beginnen, nu in de klimop en dit betekend
ook het einde van het eerste jong. In dit nieuwe nest worden vier eieren gelegd waarvan er na
twaalf dagen broeden drie uitkomen. Na vier en een halve dag worden de vogels geringd, wat
eigenlijk al te laat is. Dertien dagen nadat de jongen waren uitgekomen verlaten ze het nest.
Dit doen ze door zich de eerste dagen in de klimop schuil te houden. Enkele dagen later gaan
ze ook de volière verkennen. Als de vogels zelfstandig zijn is het inmiddels dertien mei.
Ronde 3 en meer
De baardmannen hebben inmiddels al weer een nest gehad met zes eieren dat na vier dagen
broeden verlaten is. De reden hiervan is dat de man te
veel achter de pop aan jaagt. Mijn ervaring is dat de
vogels tijdens het broeden erg onrustig zijn d.w.z ze
wisselen elkaar vaak om de vijf tot tien minuten af.
Tevens hebben ze inmiddels al twee nesten in de steek
gelaten. Op eenentwintig mei werd het eerste ei in
hetzelfde nest in de klimop gelegd. Ook dit nest wordt
weer aangevuld tot vijf eieren die door beide ouders
bebroed worden. Na twaalf dagen komen er vier jongen
uit die na vier dagen geringd worden. De jongen groeien goed en gaan na twaalf dagen de
klimop in.
Algemeen
Over het Baardmannetje kan ik zeggen dat het een mooie vogel is, maar ook een leuke,
bewegelijke vogel. Echt een aanwinst voor de vogelliefhebber.

Op 23 maart 2016 hebben we een lezing gehad van keurmeester Johan Zwart.

De lezing ging over Australische prachtvinken. Hij heeft behandelt hoe met deze vogels te
kweken, verschil tussen de geslachten en bespreking van de mutaties. Er zijn nogal wat
soorten dus dit koste nogal veel tijd. Maar volgens mij was het voor iedereen zeer interessant,
ook voor de niet prachtvink kweker.
Na de pauze bleef er nog wat tijd over voor de Neophema’s. De dia`s gingen wat sneller
voorbij omdat het al snel laat werd. Hier heeft Johan dia`s laten zien over de vele mutaties bij
de Neophema’s en zijn oordeel als keurmeester gegeven over waar je op moet letten om een
goede show vogel te presenteren op de vogelshows.
We hadden eindelijk de zaal van de klok goed gevuld met belangstellenden.
Dus een zeer geslaagde avond.
Voor volgend seizoen zullen we weer proberen om Johan naar Harkema te krijgen.
“Ik heb nog genoeg op de planken liggen”, aldus Johan Zwart.

Mopje
Giftig water
Er staat een vent bij de Doodewaard uit een sloot te drinken.
Komt er een voorbijganger langs, die zegt: "Hey joh, dat water moet je niet drinken dat is
hartstikke giftig, dat is koelwater van de kerncentrale".
Zegt de man aan de slootkant: "Was sagen Sie"?
Zegt de voorbijganger: "Mit beide handen trinken"!
Verslag van Romke v/d Veen
De laatste maanden zijn het drukke maanden geweest voor mij, het examen is
namelijk net achter de rug. Na een periode van hard leren is de uitslag positief en
mag ik met trots zeggen dat ik mijn havo diploma in de pocket heb.
Met de vogels heb ik de laatste tijd niet veel drukte gehad. Die zitten nu allemaal
buiten in de volière in de hoop dat we ze met een
paar maanden weer kunnen
tentoonstellen.
Momenteel heb ik een lange vakantie omdat de
examens in april al waren afgelopen.
In die weken was ik niet van plan om stil te gaan
zitten, dus ben ik aan het werk
gegaan bij timmerbedrijf Veenstra Kiers.
Met het verdiende geld hoop ik mijn rijbewijs te
kunnen betalen om zo over een paar maanden door
Harkema en omstreken te kunnen rijden.
Als de vakantie voorbij is ga ik mijn studie vervolgen in Leeuwarden op de pabo. Zo
hoop ik over 4 jaar voor de klassen op de basisschool te mogen staan.
Groeten, Romke van der Veen
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S Brouwer, Verlaatsdam 27
9231ME Surhuisterveen 0512-362771
Kweeknummer NC84
AT Vissia, Herestraat 17
9851AA Burum 0594-249117
Kweeknummer 0JZG
I Sevinga, Wibrandstraat 14
9873RD Gerkesklooster 0512-351696
Kweeknummer BZ38

KA Bakker, Reitsmastrjitte 12
9281LD Harkema 0512-363303
Kweeknummer AW74
C Wiersma, Dwerssingel 2
9281RN Harkema 0512-362971
Kweeknummer VM15
WK v/d Veen, Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema 06-51468225
Kweeknummer 1MGV
Romke v/d Veen, Boekweitstrjitte 70
9281NG Harkema 0512-360240
Kweeknummer 9PAB
W Bakker, de Zwaluw 12
9231KG Surhuisterveen 0512-362812
Kweeknummer AX03
M Posthumus, De Treaskes 3A
9283VE Surhuizum 0512-352071
Kweeknummer 4PTL
GT Bosma, Verlaatsdam 20
9231MG Surhuisterveen 06-25040148
Kweeknummer PUS7
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,
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.
Kanaries Geel intensief + schimmel,
Raza Espagnôl.
Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur,
grijs en isabel.
Pruimekoppen, Turquoisines opaline,
Splendid wildkleur
Wildkleur roodbuik Turquoisines, Pastel
roodbuik Turquoisines, Wildkleur Splendid,
Witborst blauwe Splendid
Bourkes wildkleur,opaline,rubino en lutino

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
Dit is alweer de laatste pagina van clubblad 95. Ik hoop dat u het met plezier hebt gelezen en
dat er wat leerzaams voor u bijzat, zo niet, probeer dan zelf eens een stukje in te leveren, bij
de redactie, die daar met smart op zit te wachten.
S Brouwer, bedankt voor het voorwoord en de mopjes, ze waren weer goed, nu alleen nog een
goed einde met het broedseizoen en dan is alles weer goed gekomen.
BE van den Akker, ook bedankt voor de hulp, bij het tot stand komen van dit clubblad en voor
de nieuwe leden, jammer dat je vakantie alweer voorbij is, misschien krijgen wij wel beter
weer, want daarmee hebben jullie het niet echt getroffen.
P Kamminga en J van Hijum bedankt voor de lezersmarathon, dat zijn mooie verhalen. Laat H
Dijkstra en G van Lune het maar eens proberen, om jullie te overtreffen, ik ben benieuwd.
Romke v/d Veen ook bedankt, ondanks al jou drukte heb je toch weer een verhaaltje op papier
gekregen, tevens wil ik je nog feliciteren met het behaalde examen, gelukkig ben ik over 4
jaar niet meer leerplichtig, dus kun je geen schoolmeester over mij worden, want je zal wel
heel streng zijn en dan sta ik geregeld in de hoek.
H Pel, bedankt voor de mop, ik denk niet dat hij te grof is, tevens ook bedankt voor de
Pellerubriek en het filmavond verslag. Laten we er maar op hopen, dat er volgend jaar op de
filmavonden, nog meer leden de weg naar de Klok weten te vinden, want dan is het de moeite
wel waard.
W Weening, ook weer bedankt voor de mop en de vogelweetjes, die was weer leuk en
kleurrijk, dus ook weer op naar de volgende keer.
Cor Hoeksma, ook bedankt, voor de bijzonder gezellige avond, die wij hebben gehad bij jou
dat is zeker voor herhaling vatbaar, misschien word dat wel een vaste traditie voor ons
clubblad, om er in juni maar een feestavond van te maken, want zo vaak komen wij ook niet
weg.
Nieuwe leden welkom bij de Woudzangers en ik sluit af, om u allemaal nog een bijzonder
goed kweekseizoen te wensen en vooral een hele mooie vakantie, met in ieder geval meer zon
dan regen.
AT Vissia

