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Voorwoord
Het eerste clubblad van 2017 is weer een feit, na een periode van rust, is het kweek seizoen
weer los en hebben de vroege kwekers hun eerste jongen al op stok en zijn alweer met ronde
twee bezig. De latere kwekers zijn net begonnen en hebben de eerste eieren in het blok of nest
kast liggen. Maar een ding is zeker, de mooiste tijd van de vogel hobby is aan gebroken, je
ziet er naar uit dat de vogels eieren leggen en dat ze na verloop van tijd uit komen en de
jongen in het nest liggen en te zien wat het resultaat is. Dat er mooie jonge vogels bij zitten
die weer mee kunnen doen aan diverse tt. Op 25 januari hebben we onze leden vergadering
gehouden hier waren 22 leden aanwezig, een paar dingen: de clubkas begint er wat beter voor
te staan en de penningmeester heeft weer voor drie jaar bijgetekend.
Ook veranderd er wat op tt, de vogels die niet gekeurd zijn moeten van de tt afgehaald
worden. Dit zijn vogels die een teen missen of met een ander mankement, dus inzenders zie je
vogels voor je inzend goed na. Ook was er een voorstel voor 2018 om met elkaar een reis te
organiseren en wel naar Walsrode of een boot tocht door de oude feannen dit is iets wat de
leden willen geef je mening hier over door, het duurt nog wel een jaar maar voor je het weet is
het zo ver, om het op het laatste moment te doen valt tegen.
Op 8 februari hebben we onze eerste contactavond gehad, hier waren 16 leden aanwezig, de
opkomst viel wat tegen , maar des ondanks was het een geslaagde avond, deze avond werd
door de heer Wagenaar verzorgd . Er is een fruitmand bezorgd bij W. Bakker . In februari is
onze districtvoorzitter met een hartinfarct naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels
geopereerd en heeft 8 omleidingen gekregen hij is inmiddels weer thuis om te herstellen.
Volgens de laatste informatie lijkt alles goed te gaan.
Nog even de uitslagen van de NK Apeldoorn voor de leden zonder pc: K de Meer, kampioen
met een stam en zilver met een stel, AT Vissia 1 keer brons stel kampioen enk., YP Terpstra
1x kampioen enk., Y Boonstra 2x kampioen enk, 3x zilver enk., WK v/d Veen 1x kampioen
enk, 1x zilver enk.
Vijfentwintig februari hebben we een vogelmarkt gehad er was weinig belangstelling ook van
buitenaf en van onze leden, als het zo doorgaat dan is het over verloop van tijd de markt over
en voorbij, de handelaren beginnen te klagen over te weinig belangstelling, dat hoe kunnen
we de vogelmarkt weer wat opkrikken graag een mening van de leden. Waar het allemaal aan
ligt zeg het maar, wel is een ding zeker internet doet er ook niet goed aan. De nieuwe leden
hartelijk welkom bij de Woudzangers. Verder een ieder een goed kweekseizoen gewenst!
Vr Gr Sipke Brouwer
Mop.
Jantje moet de eerste 3 letters van het alfabet leren, uit school vraagt Jantje zijn moeder, wat is
de eerste letter van het alfabet, rot op antwoord Moeder. Jantje naar zijn zus die muziek
luistert, wat is de tweede letter van het alfabet, yeah yeah yeah. Gaat naar zijn broer die tv
kijkt, wat is de derde letter van het alfabet, superman. De volgende dag op school vraagt
meester, Jantje wat is de eerste letter van het alfabet, Jantje antwoord, rot op, zegt meester wil
je straf, yeah yeah yeah, meester, wie denk je wel wie je bent, Jantje, superman.
Zeg eens heel snel auto achter elkaar.

Antwoord: File!

In België heeft de horeca geen ijsblokjes meer. Ze zijn het recept vergeten!

Kennismaking met de Familie G van Lune
Dit keer was voor mij de rit naar “De kennismaking met” niet zo ver rijden, want ik had op de
ledenvergadering G van Lune gevraagd of hij deze keer zijn medewerking wou verlenen aan
de kennismaking met, dat was geen probleem, dan bel ik je binnenkort wel even, voor de
datum wanneer ik kom. Dat heb ik gedaan en toen werd het dinsdagavond 21 februari, dat ik
naar Buitenpost reed, zonder gebruik van de tom tom, want ik kon de Ring 18 wel vinden
waar de familie woont. Ik heb zelf ook jaren in Buitenpost gewoond, alleen toen was Gerrit
nog maar net uit het ei.
Gerrit is een geboren Buitenposter, waar hij ook de lagere school heeft bezocht, daarna is hij
verder gaan studeren op de Mavo in Buitenpost, toen dat ook volbracht was, is hij verder gaan
leren in de levensmiddelen technologie, dat was tevens zijn laatste studie.
Want daarna is hij gaan werken bij een kaasboerderij in Oudega Smallingerland, dat heeft hij
4 jaar gedaan, toen naar Johannes
Kloosterman in Dokkum, daar
maakten ze van fruit, jam, speciale
sappen en siropen, dat heeft 8 jaar
geduurd.
Daarna heeft hij zich laten
omscholen tot gas en waterfitter en
is hij bij Verkley aan het werk
gegaan. Dat is inmiddels ook al
weer 12 jaar. We zitten altijd wel
een eind van huis, ik zit in de regio
Noord-Holland, dus morgens om
half vijf stap ik van bed, rij naar
Anjum om mijn collega op te
pikken, om vervolgens over de
Afsluitdijk richting het werk te
gaan, avonds zijn we dan om 6 uur
weer thuis, dus dat zijn lange
dagen, maar vanaf maart komt het
werk dichterbij, want dan krijgen we de regio het Noorden.
Tussen al die drukte door heeft Gerrit ook nog tijd gehad voor de liefde. Om toch niet alleen
over te blijven heeft hij een vriendin gevonden, namelijk Grietje uit Hardegarijp. Waar hij nu
alweer 10 jaar gelukkig mee samenwoont, samen hebben ze ook 3 kinderen, 2 jongens en een
meisje, waarvan de jongste alweer 7 jaar word, deze is ook de enige die de vogels wel leuk
vind, de andere 2 en Grietje vinden niks aan de vogels.
Grietje zegt nog tegen mij voordat ze weg moet, soms zijn de vogels belangrijker dan wij,
want als Gerrit thuis komt van zijn werk, loopt hij mij voorbij om als eerste naar de vogels te
gaan.
Gerrit hoe is jou vogelhobby ontstaan? Dat is begonnen toen ik een jaar of acht was, mijn
pake had ook vogels, dat waren parkieten, daar was ik vaak te vinden. Toen ik 12 jaar was, is
mijn pake overleden en zei beppe, de vogels gaan weg wil jij ook een paar hebben, toen
hebben we thuis gauw een hokje gebouwd en daarmee is het begonnen. Ik had toen
valkparkieten en pennant rosella’s, ben toen ook direct lid geworden van de vogelclub in
Buitenpost. Daar ben ik meer dan 27 jaar lid geweest en heb er diverse bestuursfuncties

gehad. Vind het jammer dat ze niet meer bestaan, maar bij de Woudzangers voel ik mij ook
wel thuis, dat komt omdat ik ook wel enkele leden kon, dat scheelt wel.
In het begin van mijn lidmaatschap, werd ik in Buitenpost ook direct jeugdkampioen met een
valkparkiet, zoiets vergeet je nooit weer. Daar heb ik ook Willem de Boer leren kennen, die
heeft mij veel geleerd over de vogelhobby, zodoende verdwenen ook de parkieten en werden
ingeruild voor kanaries en zebravinken, waar ik ook vele prijzen mee heb gewonnen op
diverse shows, ben er zelfs kampioen mee geworden op het District. Elke dag als ik pauze had
of vrij was van school, was ik bij Willem, zette daar zelfs morgens koffie en dan gingen we
naar de vogels, dat vond ik schitterend. Nu heb ik inmiddels ook geen kanaries meer maar
tropen. Zoals 10 koppels gould amadines, 5 koppels goudbuikjes, 2 koppels blauwfazantjes, 1
koppel major putters, 1 koppel goudvinken en nog 1 koppel mozambieksijzen.
Deze zitten ik in de koude periode binnen in de schuur, wat verwarmd is tot 15 graden.
Als het weer dan warmer word, gaan ze naar buiten in de volière, die ik ook nog heb gelukkig.
Want ergens heb ik wel ruimte gebrek, gelukkig hebben wij goede buren, waarvan ik de
schuur mag gebruiken, voor de fietsen en andere dingen, anders kon ik hier geen vogels
houden.
Het voer wat ik de vogels verstrek is, van Himbergen zaad en het eivoer komt van Kasper
Fauna, wat ik bij Kloosterman hier in Buitenpost haal. Verder krijgen ze wat onkruidzaad en
trosgierst, dat is het wel
zo’n beetje, groenvoer
verstrek ik niet, want dat
word toch niet door de
vogels opgenomen.
Het kweekseizoen begint
bij mij eind oktober met
de gouldamadines en
buiten in de volière, eind
april begin mei als de
temperaturen aardig zijn
opgelopen, dus zeg maar
dat ik bijna het hele jaar
door in het kweekseizoen
zit.
Het schoonmaken doe ik
eens in de veertien dagen
binnen, dan maak ik alle kooien schoon, de vloer doe ik dagelijks, even alles opvegen. Buiten
doe ik de volière alleen maar na de zomer, als de vogels weer naar binnen gaan.
De tentoonstellingen daar doe ik elk jaar aan mee, volgens mij was het dit jaar, dat ik voor de
dertigste keer meedeed. Naar de Districtshow ben ik niet zo vaak geweest, volgens mij maar 2
keer, maar bij de eigen vereniging vind ik dat je daar aan mee moet doen.
Vergaderingen en filmavonden daar ben ik meestal wel aanwezig, vergaderingen sowieso,
want ik wil wel het wel en wee van de vereniging weten en voor het bestuur, waar ik zelf
jaren in Buitenpost bij heb gezeten, is het ook leuk dat die goed bezocht worden.
De filmavonden vind ik persoonlijk ook iets, waar je bij aanwezig moet zijn, want die zijn ten
eerste erg leerzaam en je hebt wat meer contact met de andere leden, wat ook erg leerzaam
kan zijn. De vogelmarkten daar kom ik nooit, als ik wat nodig ben op vogelgebied, ga ik altijd
naar een collega kweker, dat voldoet mij beter dan naar de markt toe te gaan.

De vereniging ben ik zeer tevreden over, een bijzonder goede groep liefhebbers, die echt goed
met de vogelhobby bezig zijn. In de toekomst wil ik ook wel wat meer voor de vereniging
gaan beteken als dat nodig blijkt te zijn. Ook over het clubblad ben ik zeer tevreden, dat staat
nog steeds vol met mooie verhalen en wetenswaardigheden over de Woudzangers.
Gerrit heb je ook nog meerdere hobby’s. Jawel meer dan genoeg, zo voetbal ik nog steeds. En
op 40 jarige leeftijd, ook nog in het eerste elftal van Buitenpost. Niet bij het zaterdag voetbal,
want dat niveau ligt mij te hoog.Ik voetbal op zondag maar dat kan ook niet anders dan in het
eerste, want ze hebben nog maar 1 elftal. En met mijn 40 jaar, ben ik niet de jongste, wij
voetballen echt voor ons plezier. Verder doe ik nog veel aan nazorg, want ik ben ook lid van
de vogelwacht, alhoewel met de regelgeving van tegenwoordig, is het aantal nazorgers wel
teruggelopen. Dat is jammer want het is goed vertoeven in de natuur en voor de vogelstand is
het wel erg belangrijk, want dat loopt aardig terug door allerlei omstandigheden. De grootste
bedreiging zijn de vossen en kraaien, maar wij blijven strijden voor de vogels. Verder mag ik
ook graag vissen met mijn jongste zoon die daar ook erg veel van houdt. Meestal vis ik op
snoek en snoekbaars, maar karpervissen doe ik ook wel, dat geeft heel veel rust in het hoofd.
Dus dan begrijp je wel dat ik niet veel vrije tijd meer overheb, maar ik geniet wel van alle
dingen die ik doe. Gerrit, verder heb ik geen vragen meer voor jou, je hebt het allemaal keurig
verteld en de klok tikt ook verder, morgenvroeg loopt bij jou om kwart over vier de wekker
weer, dan kan ik mij nog wel een keer omdraaien, dus neem ik nu het besluit om maar weer
een einde aan dit verhaal te maken. Het was gezellig vertoeven bij jou, de hapjes en drankjes
vielen goed in de smaak en graag tot een volgende keer. Succes met de kweek en bedankt, ik
heb weer veel gezien en gehoord, waar ik misschien ook weer mijn voordeel mee kan doen.
De Redactie AT Vissia

Contactavond 8 februari 2017
Onze eerste contactavond van 2017 werd verzorgd door de heer Hans Wagenaar.
Het onderwerp van deze avond was ringonderzoek aan inheemse Europese vogels.
20:00 uur was de aanvang van deze avond, via het bestuur waren een aantal afzeggingen
vanwege ziekte. Dit kan gebeuren in het seizoen wan de griep. Wel jammer voor de
betrokkenen. Dit betekende wel dat er een niet al te grote groep belangstellenden was.
Ik ga nu ook niet een groot verslag schrijven van wat we allemaal hebben beleefd deze avond.
Wat mij betreft was het toch wel een verrassende leuke lezing. We hebben de laatste jaren
regelmatig iemand over de vloer gehad met het onderwerp vogelringen, ik vond dit
persoonlijk toch wel een hele leuke versie. Mooi detail was dit keer dat Hans Wagenaar met
het zelfde onderwerp een artikel in “Onze Vogels” van februari had. Ik zou zeggen lees dat
eens aandachtig, het is zeker heel erg interessant hoe dat er aan toe gaat. De komende jaren
zal Hans denk ik wel eens vaker worden uitgenodigd, want hij heeft nog vele onderwerpen
voor ons op de plank liggen.
Harke Pel.

Kweeklijst 2017
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
9299HZ Zwagerbosch 0511-444721
Kweeknummer 4PTL
A.Vlieger, Heidewei 70
9231MG Surhuisterveen 06-25040148
Kweeknummer 5RGL Ps 84407
R Kempenaar, Foarwei 53
9271KG Zwaagwesteinde 06-37345124
Kweeknummer N115

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

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

Raza Espanôl, Spitsstaart amadines wildkleur,
grijs en isabel.
Pruimekoppen, Turquoisines opaline,
Splendid wildkleur

Wildkleur roodbuik Turquoisines, Pastel
roodbuik Turquoisines, Wildkleur Splendid,
Witborst blauwe Splendid
Halsbandparkieten Witkopwitstaarten
( Bleekstaarten) in diverse kleuren nu ook in
Opaline.
Grijze Roodstaarten, Halsbanden, Pruim
koppen, Conclurry’s, Putters, Groenlingen,
Elzen en Barmsijzen, Gordelgrasvinken,
Cubavinken,Japansemeeuwen,Gouldamadines,
Driekleurpapagaaiamadines,Zilverbekjes,
Mozambiquesijzen, Bichenows, Binzen
astrildes,Fife Fancys.
B. Rekker, Pastorijehof 11
Swift parkieten wildkleur, Turquoisines wildkl
9294KB Oudwoude 06-29156265
en div.mutaties, Bourkes wildkleur en diverse
Kweeknummer 4RDR
mutaties.
R. Veenstra, Kievitstraat 45
Agapornis Rosceicollis, Pale fallow en splitten.
9291HN Kollum 06=20263432
Mutaties in de blauwserie.Grasparkieten,
Kweeknummer 9KHN
Fallow en splitten, Kuiven.
Email rene@aga-roseicollis.com
Prachtrosella’s Mutaties in de witvleugel.
Wilt u ook vermeld worden in de kweeklijst neem dan contact op met de redactie.

Pellerubriek
2017 Het jaar van de koekoek
Een vreemde vogel, de Koekoek
Ik dool rond in een moerasgebied van "It Fryske Gea". Een koekoek laat zijn roep horen.
Even later zie ik er een vliegen. Tijdens zijn vlucht roept hij nog zijn eigen naam. Er zijn
mensen die geen enkele waardering voor deze vogel hebben. Misschien omdat ze hem
moeilijk of bijna niet te zien krijgen, maar ook omdat ze hun ei bij een andere vogel in het
nest leggen. En dan wordt het broedsel van de waardvogel totaal geruïneerd. Alleen het
koekoeksjong blijft over waar de waardvogels zich voor uitsloven om het op te voeden. Maar
zo is de natuur. Zelf heb ik veel bewondering voor deze vogel. Het is een slimme vogel, en
een prachtige vogel om te zien. Neem nou het
vliegbeeld. De sikkelvormige vleugels, de lange staart,
en de korte kop. Het doet denken aan een roofvogel.
En dan die rustige vleugelslag.

Vooral nesten van de Kleine Karekiet
Ik doe enkele uren over de tocht wat je binnen drie
kwartier zou kunnen doen. Af en toe sta ik een poosje
stil. De tijd zegt me niks, het is er rijk aan vogels. De
roep van de koekoek is bijna niet van de lucht. Af en
toe zie ik een vliegen. Een keer zelfs twee. Ze vliegen
achter elkaar aan en
verdwijnen achter
het struweel van
wilgen en berken.
En dan zijn er
mensen die beweren
nog nooit een
koekoek te hebben
gezien.

Kleine karekiet

Als ze hier terug komen in de tweede helft van april, maar
de meeste in mei, hebben ze een lange reis achter de rug.
Koekoeken overwinteren van Tropisch Afrika, tot in Zuid
Afrika. Als ze hier terug komen zit het blad al weer aan de
bomen, ook een reden dat je ze moeilijk te zien krijgt. Ze
zitten vaak in een boom op een plek vanwaar ze naar alle
kanten uitzicht hebben. Als er gevaar nadert verlaten ze
deze plek aan de andere kant van de boom en verwijderen

Rups Grotebeervlinder

zich laag over de grond. Een eind verderop hoor je hem even later weer roepen.
Een koekoeksvrouwtje kan zo tussen de 15 en 25 eieren leggen, elk ei in een ander nest. Hier
zullen dat vooral de nesten zijn van kleine karekieten, die komen hier talrijk voor. Maar ook
andere kleine vogels kunnen het slachtoffer zijn. Ze doen dat zo veel mogelijk onopvallend,
en dan probeert het vrouwtje meteen een ei uit het nest van de waardvogel mee te pikken.
Soms wordt het door de vogels opgemerkt, en dan breekt er een hevig gevecht los. Een
koekoeksei komt verbazend snel uit. Meestal eerder dan die van de waardvogels. Dan
probeert het naakte en blinde jong, al hoe gebrekkig het nog lijkt, de andere eieren uit het nest
te werken. Deze werkwijze heeft het pas uitgekomen jong al meegekregen.
Het voedsel van koekoeken bestaat vooral uit langharige rupsen die voldoende in het
moerasgebied aanwezig zijn. Een koekoeksjong groeit voorspoedig op, en in juli vertrekken
de eersten al weer naar het verre Afrika. In september de laatsten. Ze zijn hier maar zo kort,
onze broedvogels. Nou eigenlijk niet. Het zijn broedparasieten. Voor mij is en blijft het een
wondere vogel.

Koekoek

Pelle rubriek: Politiek mopje
Een zoon vraagt aan zijn vader: 'Pap, wat is eigenlijk politiek? Vader zegt: 'Jongen, dat is
heel eenvoudig. Kijk, ik breng het geld thuis, dus ben ik het KAPITALISME. Je moeder
beheert het geld, dus is zij de REGERING. Opa ziet er op toe dat alles hier ordentelijk

verloopt. Hij is de OVERHEID. Het dienstmeisje is de ARBEIDERSKLASSE. Wij hebben
allen maar een doel voor ogen namelijk jouw welzijn. Daarom ben jij het VOLK. Je kleine
broertje die nog in de luiers loopt is de TOEKOMST.'
Snap je het?
De zoon denkt na en vraagt of hij er een nachtje over mag slapen.
's Nachts wordt hij wakker omdat zijn kleine broertje in zijn luier heeft gepoept en vreselijk
schreeuwt. Omdat hij niet weet wat hij moet doen gaat hij naar de slaapkamer van zijn ouders.
Daar ligt alleen zijn moeder en die slaapt zo vast dat hij haar niet wakker krijgt. Daarom gaat
hij naar de kamer van het dienstmeisje waar hij ziet dat zijn vader bij haar in bed ligt en ze
zijn met hele vreemde dingen bezig. Hij ziet dat Opa onopvallend door het raam toekijkt. Ze
zijn allemaal zo druk dat niemand merkt dat hij voor het bed staat. Daarom besluit de jongen
onverrichter zaken weer te gaan slapen...
De volgende ochtend vraagt vader aan zijn zoon of hij met zijn eigen woorden kan uitleggen
wat politiek is.
Ja zegt de zoon: 'Het KAPITALISME misbruikt de ARBEIDERSKLASSE terwijl de
OVERHEID toekijkt en de REGERING slaapt. Het VOLK wordt volkomen genegeerd en
de TOEKOMST ligt in de STRONT!'
Notulen ledenvergadering volierevereniging ‘De Woudzangers’ 25-01-2017
Locatie:
Zaal “de Klok”
Aanwezig:
22 leden
Aanwezig bestuur:
iedereen
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
Ingekomen stukken:
- Er zijn geen ingekomen stukken.
Algemeen:
- De voorzitter leest de lijst voor met de winnaars van het district en de
Nederlandse kampioenschappen.
- In 2018 bestaat de vereniging 60 jaar. Wat wil men doen? Walsrode of rondvaart?
- Bij de volgende keuring worden vogels die een gebrek hebben, zoals het missen
van een nagel, niet meer gekeurd en van de tentoonstelling verwijderd en in de
catalogus vermeld als absent.
- A.s. zaterdag is er weer vogelmarkt.
- Klun & Knoffelhakke komen dit jaar weer op de feestavond.
Jaarverslag secretaris:
- De secretaris leest het jaarverslag voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Jaarverslag penningmeester:
- Het financiële jaarverslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en is na een
korte uitleg een ieder duidelijk.
Benoeming kascommissielid:

-

S. de Boer is benoemd als kascommissielid en H. de Haan is reserve.

Bestuursverkiezing:
- Er hebben zich geen kandidaten aangemeld en daarbij is B. van den Akker
herkozen voor drie jaar.
Pauze
De terugblik tentoonstelling/feestavond word voorgelezen door S. Brouwer.
Rondvraag:
Vraag:
Antwoord:

Kan er wat meer aandacht worden geschonken aan de mannen die op
de buitenmarkt die rommel achterlaten?
B. v/d Akker heeft vorig jaar oktober iedereen nog een affiche gegeven,
meer kun je er niet aan doen.

Vraag:
Antwoord:

Houden wij in 2018 de districtstentoonstelling?
Dat weten we nog niet. Het is namelijk erg lastig om nu al een plek te
reserveren voor 2018.

Vraag:
Antwoord:

Kunnen de adressen ook uit de catalogus?
Ja, zij die niet in de catalogus willen, kunnen dat aangeven op het
inschrijfformulier. Zij zullen dan niet met het adres vermeld worden in
de catalogus.

Vraag:

Waarom krijgen we nog maar 1 gouden, zilveren en/of bronzen
medaille wanneer je bijvoorbeeld drie gouden gewonnen hebt?
Dit is een besluit van de bond. Wij zijn het er ook niet mee eens en het
wordt meegenomen naar het district, Hier hebben we het in de
bestuursvergadering ook al over gehad.

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

De waterflesjes waren niet allemaal goed met de tentoonstelling.
Dit klopt, alles wordt nagekeken en de ouden worden weggegooid. We
hadden al nieuwe, alleen dezen zijn op onverklaarbare reden niet
gebruikt.

Vraag:

De drukkers met het logo van de woudzangers voor op de bekers zijn
op.
Er zullen nieuwe besteld worden voor op de hekken.

Antwoord:
Vraag:
Antwoord:

Kan er een standaardstrookje tekst op de bekers komen te staan?
Ons embleem moet er in staan. Van de rest nemen we het mee naar
de bestuursvergadering.

Vraag
Antwoord:

Waren er nog op- of aanmerkingen op de keurmeesters?
Ja, van Dijk vinden we niet heel best. Hij zegt dat de vogels te smal zijn
en op andere keuringen waren ze goed.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Winterschaarste
Vogels handhaven zich, voeding is gericht op primaire processen en op herstel van weefsel.
In het vorige artikel over Natuurlijke Avicultuur zijn we tot de volgende uitgangspunten
gekomen om onze volière vogels volgens natuurlijke principes te houden en verzorgen:
1. Geef gerantsoeneerde voeding hoeveelheden, de voerbakjes moeten elke dag leeg zijn.
Op=op, zo is het ook in de Natuur
2. Geef gevarieerde voeding, dit kan dagelijks en seizoen afhankelijk zijn.
3. Zorg voor voldoende beweging bij voeding, vogels in Avicultuur mogen moeite doen om
bij de voeding te komen bijv.: verstrek zaadmengeling en ei voer in verschillende bakjes,
hang en zet deze op verschillende plekken in de volière.
Tevens wil ik Lolke de Boer bedanken voor zijn reactie op het artikel over het voedingsgebied
Nu het artikel Voeding in de winter voor vogels in de Natuur en lering voor Avicultuur. Dit
artikel laat zien dat vogels in de winter toch ook gevarieerd eten, dus verdieping van punt 2
Wat eet een zaadetende vogel s’winters in de Natuur?
In dec. 2016, , Hoewel 2016 een milde winter was, met zo nu en dan een vorstperiode, reed
ik in de auto over een afgelegen weg, aan weerszijden van de weg stonden grote beuken,
voor mij zag ik een aantal foeragerende vinken en mezen opvliegen.
Dit voorval was aanleiding tot het volgende artikel over Natuurlijke Avicultuur in de Winter
Natuurlijke Avicultuur zijn artikelen over vogelvoeding in de Natuur en wat we daarvan
kunnen leren voor de Avicultuur. Na het artikel over het voedingsgebied, nu het
Winterartikel.
Winter is volgens onze kalender 21 december tot 21maart, door de klimaatverandering, zijn
de winters in Nederland wel veel milder geworden, maar voor vogels blijft het een periode
van schaarste
Winter voor vogels is een tijd van schaars voedselaanbod, weinig licht en lage temperatuur.
Winter voor vogels is niet kalender gebonden maar treed geleidelijk in, nadat één- en
meerjarige planten hun zaden in het najaar(aug.-sept.) hebben verspreiden en toegedekt
met afgevallen bladeren waarna afstervende stengels van de planten, zich tussen en over
het gevallen blad buigen. Er staan daarna nog enkele stengels met zaden, hiermee zijn
een- en meerjarige planten als voedingsbron voor vogels bijna niet meer beschikbaar

Na het afsterven van de een- en meerjarige planten, volgen de houterige groene struiken
(zoals rozenbottels)ook die laten de meeste bessen met daarin hun zaden op de grond vallen
waarna ook deze struiken zijn bladeren laat vallen. Daarna worden bessen met zaden ook
toegedekt onder een warme deken van blad, eventueel vermengt met het afgestorven blad
van de een- en meerjarige planten die door de wind tussen de struiken zijn geblazen. Nu zijn
ook de bessen van de groene struiken bijna niet meer beschikbaar als voedingsbron.
Daarna volgen de houterige struiken (meidoorn) die hun bessen en zaden latenvallen en
worden ook deze zaden toegedekt met afgevallen blad van dezelfde struik.
Als laatste, laten bomen hun zaden(nootjes, eikels en kastanje etc.) vallen. Bij bomen
onderscheiden we twee soorten boomzaden. Boomzaden met een een zachte schil en
stekels ,zoals bijv. beukennootjes en boomzaden met een harde schil zoals bijv. eikels , een
kastanje heeft beide. Na het vallen van boomzaden worden boomzaden ook toegedekt
onder een warme deken van blad. Bijzonder aan boomzaden is dat alleen de gevallen
boomzaden beschikbaar zijn als voedingsbron voor vogels. De zeldzame boomzaden die
blijven hangen wordt niet gegeten, alleen de melkachtige inhoud
afbeelding: eikels links, Rechts melkachtige

van boomzaden die op de grond komen
worden door vogels gegeten. Als de
melkachtige inhoud (rechts op afbeelding)
bereikbaar is, hangend aan de boom is het
boomzaad nog in takt, hard en stekelig en
waardoor niet eetbaar voor. Dit in
tegenstelling tot zaden van één-en meerjarige
planten en struiken waar de bessen die aan de
plant zachter worden en eetbaar zijn of worden
Nadat zaden van één- en meerjarige planten, struiken en bomen onder een bladerdek liggen
is de winter voor Vogels in de natuur op het gebied van voeding aangebroken. De winter
treedt dus geleidelijk in voor vogels en is voor mensen minder zichtbaar. Zijn er aan het
begin van de schaarse voedingsperiode(winter) nog wat restanten zaden en nog een enkele
bes aan een struik, naarmate de maanden vorderen zullen deze restanten steeds verder
afnemen.
Vogels moeten daarna als een speld in een hooiberg tussen de bladeren zoeken naar enkele
gevallen en overgebleven zaden, ze zijn de hele dag in de bladeren aan het pikken zoekende
naar de laatste overgebleven zaden.
Als de vorst het bladerdek dan tot een compact geheel heeft bevroren is ook die kans
verloren en neemt de schaarste verder toe. Boomzaden die op de grond terecht zijn
gekomen, zijn ook niet direct en allemaal voor vogelconsumptie beschikbaar er zijn vijf
opties dat een vogel een boomzaad ook werkelijk eet :

Optie 1. zaden blijven onder of in het bladerdeken liggen,
verrotten en verpulveren, zijn niet eetbaar en vormen geen kiem tot een nieuwe boom.
Optie 2. zaden blijven onder of in een bladerdeken liggen, de harde schil verdwijnt maar de
eikel blijft in takt en is eetbaar voor grotere vogels (wilde duif en wilde eend)
Optie 3. het boomzaad valt de harde schil droogt en breekt,
de inhoud is beschikbaar voor grote vogels om te eten.
Optie 4. het boomzaad valt en wordt door externe factoren (mens of dier of anders) kapot
gemaakt waardoor de buitenste schil stuk gaat, de melkachtige inhoud is bereikbaar voor
alle vogels, dus ook kleine vogels.
Omdat deze laatste optie voor iedere vogel beschikbaar is, is de concurrentie zeer groot. Van
zowel gelijksoortige als soorten van vergelijkbare grote en andere soorten
Optie 5. De vijfde en laatste optie is dat het boomzaad blijft liggen en begint in de Lente te
kiemen, het zaad van de boom is niet door een vogel gegeten
Deze 5 mogelijkheden doen zich ook voor bij de
boomzaden van: kastanje en beuk
afbeelding: Eikenboom

Hoe groot de schaarste is aan het einde van de
winter. Als alle resterende zaden van een- en
meerjarige planten, struiken op zijn gegeten en
er tussen de bladeren weinig tot nik meer is te
vinden. Dan richtten vogels zich steeds meer op
boomzaden en hopen kleine zaad etende vogels
boomzaden te vinden in optie 4 en dat valt nog
niet mee, de volgende rekensom laat dat zien:
We nemen de eikenboom als voorbeeld de
meest voorkomende loofboom.
Laten we aannemen dat deze loofboom 10.000 eikels produceert aaeik die allemaal op de
grond vallen. De kans dat een( kleine) vogel hier 1 gestampte eikel van eet, is volgens optie
4 dus 1 op 5=20%Dat zijn 2000 stuks. helaas is de concurrentie voor deze stuk getrapte of
gereden boomzaden zeer groot. stel dat er in het voedingsgebied
20 grote soorten vogels en 20 soorten kleine vogels zijn, dan worden de 2000 eikels gedeeld
door 40 soorten als iedere soort nu eens 1 koppel vogels bevat in een voedingsgebied dan
zijn er in totaal80 vogels van verschillende soorten die een “gestampte” eikel zouden kunnen
eten. Er zijn dan 25 gestampte eikels beschikbaar per vogel
De rekensom van voorgaande tekst ziet er als volgt uit :

Schaarste percentage gestampte boomzaad

Aantal gevallen eikels loofboom
Aantal optie
Eikels per optie:
Aantal vogels in voedingsgebied
Aantal gestampte eikels per vogel
Percentage eikels per optie 25:2000
Kans voor kleine vogel op gestampte Eikel
Van 1 boom
Hier is concurrentie niet in meegenomen

10000
:5
2000
2000 eikels per optie:80
vogels
25 stuks
25/2000=0,0125x100= 1.25
1.25%

Kleine zaad etende vogels moeten dus wel héééél vééél geluk hebben, 1 gestampte eikel op
te eten.
Laten we kijken welke voedingstoffen in boomzaden zit,
de volgende voedingswaarde tabel maakt dit duidelijk.

Voedingswaarde tabel boomzaden
Natuur
Natuur
kasta
nje.
100
gram

Beukennoot Eikel
jes
100 gram
100
gram

Energie(kcal)

798

576

387

Water
Eiwitten
Vetten
koolhydraten
mineralen

51.5
4
2
35

6.6
6.2
50
33.5
50%

Calcium

40
mg
1 mg

1mg

27.9
6.15
23.86
40.75
27.9
%
41

2.46mg

0.79

ijzer
Magnesium
Fosfor

40
90
mg

62
79

Zink
Koper

0.45
mg
0,20
Mg

38 mg

0

0.36 mg.
1.34 mg.
0

1.34
0

15.5 mg.
0.304 mg
0.371 mg.
0.877 mg
0.925 mg
0.684mcg

Vit.B12
Vit A(RAE)

0
0.112
0.118
1.827
0.715
0.528
mcg
0
2mcg

Vit A(IU)
Vit D
Vit E

39 iu
0
0

Selenium
Vitamines
Vit. C

0
0
0
0

Vit.B6

Opvallende is de diversiteit aan voedingstoffen van diverse boomzaden,Het zijn vooral
Calorieën, daarnaast ook mineralen, vitaminen en een beetje eiwitten in. De Natuur kiest
duidelijk niet voor vetten bij vogels in de wintermaanden, vet zou een vogel dik maken,
trager, waardoor kleine zaad etende vogels een makkelijke prooi zouden zijn
Voor de lering Avicultuur leggen we naast de natuurlijke voedingswaarde tabel een aantal
gelijkwaardige voedingsmiddelen voor Avicultuur.

Voedingswaardetabel Natuur en Avicultuur
Mens

Natuurproducten

Pinda’s kasta
nje

Beukennoot Eikel
jes
100
100 gram
gra
m

Avicultuurproducten
Zonnebloempitten Hennepzaad
100 gram
100 gram

Lijnzaad
100
gram

Energie(kcal)

632

798

576

387

629

600

1486

Water
Eiwitten
Vetten

2.8
26
52

51.5
4
2

6.6
6.2
50

40
27
53

60
33.2
47.5

0
20
32.5

koolhydraten

11.2

35

33.5

10.5

7.4

13.5

mineralen

52%

53%

47.5%

32.5%

Calcium

60 mg

1mg

27.9
6.15
23.8
6
40.7
5
27.9
%
41

90 mg

0

250

ijzer

2.1 mg

2.46mg

0.79

5.5

0

0

62
79

X
640

0
0

180

0

4.20

0

8

0

-

Magnesium
Fosfor

370

Zink

3

Koper

0.50
mg

Selenium
Vitamines
Vit.C

0

0

Vit.B6

Vit.B12
Vit A(RAE)
Vit A(IU)
Vit D
Vit E

0.30
mg

50%
40
mg
1 mg
40
90
mg
0.45
mg
0,20
Mg

38 mg
0.36 mg.
1.34 mg.
0

1.34
0

0

15.5 mg.
0.304 mg

0

0.371 mg.

0

0.877 mg

0

0.925 mg

0
0.11
2
0.11
8
1.82
7
0.71
5
0.52
8
mcg
0
2mc
g
39 iu
0
0

0.684mcg

390

0

0
0
0
0
0

0

1 mg

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0.08

0

De belangrijkste voedingstoffen voor een vogel in de winter zijn calorieën. Maar wat zijn
calorieën en wat doen ze in het vogellichaam
Wat zijn calorieën
Een calorie is eenheid energie. Wanneer een mens iets eet van bijvoorbeeld 100 Kcal
(Kilocalorie), dan wil dat dus zeggen dat het lichaam die 100 Kcal om kan zetten in energie.
Een kilocalorie, of afgekort Kcal, staat voor duizend calorieën
Wat doen calorieën
Calorieën leveren energie, die grotendeels gebruikt voor primaire lichaamsprocessen.
zoals het functioneren van hart, longen en herstel van weefsel en het lichaam warm te
houden.
Een kleiner deel van de energie gebruikt het vogel lichaam om te voorzien in activiteiten zoals
lopen, en vliegen. Kortom calorieën voorzien vogels in de eerste levensbehoeften om zich in
de schaarste van de wintermaanden te handhaven
Wanneer er toch een hogere calorie-inname hoger dan er wordt verbrand, dan worden de
overtollige calorieën deels opgeslagen als glycogeen in de spieren als de spieren verzadigd
zijn dan worden calorieën opgeslagen als vet,Glycogeen mag gezien worden als een snel
inzetbare energievoorraad Het beetje vet wordt opgeslagen als middenlange en lange
termijn energievoorraad
Op basis van voorgaande informatie over calorieën, kan het wintermenu van volière vogels
uitgebreid worden en komt de natuurlijke Avicultuur een stapje dichterbij
het winter menu Avicultuur kan er als volgt uitzien

Menukaart winter:
vaste zaadmengeling
1. theelepel eivoer per vogel per dag
½ -1. Gestampte/gemalen eikel, ( of ander boomzaad ) grofheid afhankelijk vogelsoort
het aantal en de grote van de vogels
of
1á2 theelepels zonnebloempitten (wit of gestreept ) of ander voedingsmiddel uit tabel
(Hoeveelheden zijn afhankelijk van de grote en het aantal vogels )
Ook voor wintervoer voor vogels in de tuin kunnen gemalen boomzaden prima, Het verhoogt
het schaarste percentage van 1.25%.
samen met zonnebloempitten Helpt u vogels prima de winter door zonder commerciële
producten, die zijn wel leuk, maar kosten ook wat. Dit is Puur Natuurlijke Avicultuur

Gemalen eikels

Zonnebloem met pitten

Kanttekening tot slot<het kan zo zijn in een gunstig geval dat een vogel na het winterseizoen een
kleine vetreserve overhoudt, hoe vogels in d e natuur dat oplossen leest u in het Lenteartikel van
Natuurlijke Avicultuur
Kijk ook op onze site www.natuurlijkeavicultuurwordpress.com
Wilt u reageren op dit artikel net zoals Lolke de Boer mail dan naar de redactie van de woudzangers:
redactie@dewoudzangers.nl
of
miedema176@hotmail.com
vr.gr. Henk Miedema

Lenteverbetering, herstel en celgroei
Planten als graadmeter voortplanting, energiebron of aandrijver van hormonen

In het winterartikel over Natuurlijke Avicultuur hebben we gezien dat Vogels zich
handhaafden door het eten van calorieën, die gebruikt werden voor primaire processen en
het overschot werd opgeslagen in de spieren als snel te gebruiken energievoorraad, daarna
werden calorieën opgeslagen als vet, met een beetje gaan vogels met een kleine vet
voorraad de lente in hoe de natuur met deze negatieve gevolgen van de vetvoorraad omgaat
leest u in het Lenteartikel van Natuurlijke Avicultuur
Verdere verdieping van uitgangspunten2 variatie in voeding en 3 voldoende beweging
Uitgangspunten voedingsgebied, Natuurlijke Avicultuur:
1.geef gerantsoeneerde voeding hoeveelheden, de voerbakjes moeten elke dag leeg zijn.
Op=op
2.geef gevarieerde voeding, dit kan dagelijks en seizoen afhankelijk.
3zorg voor voldoende beweging bij voeding, vogels in Avicultuur mogen moeite doen om bij
Vogels zijn aan het begin van de lente het zwakst, snel ziek,dit door de schaarse voeding
periode van de winter. Tijd voor herstel en verbetering door Lente.
Tevens is lente ook de tijd van voorbereiding op de voortplanting
.licht is een constante factor, de ontwikkeling van het aantal lichturen wordt inzichtelijk door
de volgende tabel:
Tabel Lichturen:

Een jaarlijkse constante factor
Als het daglicht toeneemt, komen er hormonen bij vogels en planten op gang en ontstaat er
er groei en gedragsveranderingen. Vogels krijgen ook weer langer tijd om eten te zoeken,
probleem is dat er nog weinig voeding is, dit moet nog groeien onder invloed van licht en
temperatuur , temperatuur is van minder invloed op de ontwikkeling van hormonen, dus
groei, ontwikkeling en gedragsveranderingen bij plant en dier,

Temperatuur kan variëren, dat weten we als mensen ook, de ene dag is het aangenaam warm
een dag later kan de jas weer aan de temperatuur heeft door de koudere dagen, dan gemiddeld
een remmende werking op de ontwikkeling van hormonen, dus op groei, dus op
gedragsveranderingen. Ook ontwikkelen de temperaturen door de jaren kijk maar naar de
volgende tabel van gemiddelde temperaturen van de afgelopen 20 jaar

Kijk eens op de tabel naar de temperatuur in maart 1986 en januari 2016 we zijn dan twee
maanden eerder en na twintig jaar ligt de temperatuur in jan. 2016 met 20. 8 al 0.6 graden
gemiddeld hoger dan de 4.2 graden van maart 1986 Dit verklaart ook dat de ontwikkelingen
in de Natuur ook veel eerder plaatsvinden zo zien we de eerste bladknoppen aan de bomen
ook al in januari.
Om goed te kunnen zien hoe de natuur zich onder invloed van voornamelijk licht en onder
invloed van de temperatuur de ontwikkelprocessen zich versnellen of tijdens een aantal koude
dagen juist weer afremmen.
gaan we planten als voedingsbron en in ontwikkelingsvolgorde voor vogels indelen:
- bomen, ontwikkelen zich als eerste, zichtbaar door bladknoppen
-struiken, ontwikkelen gelijktijdig met bomen en op dezelfde manier
-meerjarige planten ontwikkelen zich na bomen en struikenaan het begin van de
lente met veel groen loof, aan het einde van de lente/begin zomer zijn het de eerste
zaaddragers

- als laatste in de ontwikkeling zijn het eenjarig planten die gaan kiemen
Bomen laten als eerste blsdknoppen zien doordat ze nog een voeding voorraad hebbenvan
voorgaand jaar in hun boomwortelen door lichttoename komen sapstromen op gangdie tot de
uiteinden van de takken gaan daar vormen ze de eerste bladknoppp In het voorjaar zien we
vogels regelmatig op deze bladknoppen pikken,dit zou de volgende redenen kunnen hebben
1. Ieder bladknop bezit hormonen, dit zijn de volgende
Het hormoon:Auxine die groei in bladknoppen stimuleert
het hormoon:Gibberelline die de lengtegroei van een tak of bladknop bepaald
Het hormoon:Abscisinezuur die de groei remt op een bepaalde lengte
Het hormoon: ethyleen die zorgt voor gelijktijdige rijping van zaden aan een
boom,meerjarige planten
Het kan zijn dat deze planthormonen een aandrijvende werking hebben op de hormonale
activiteiten van vogels.
De tweede reden kan zijn dat vogels door het pikken op de bladknoppen proeven en voelen
hoever bomen zich ontwikkelen en waardoor vogels een planning kunnen maken wanneer er
voldoende voedsel zal zijn om zich voort te planten
Ontwikkelingstadia bladknoppen, boom:

als derde reden en meest waarschijnlijke is dat in de bladknoppen het eerste beetje groen
gegeten kan worden ook al zijn het uiterst kleine beetjes zoals in afbeelding,
Bladgroen is rijk aan antioxidanten, vitaminen, mineralen en vezels. In het oog springende
gezondheidsvoordelen zijn onder meer een verminderd risico op kanker, hart- en vaatziekten
en een hoge bloeddruk.
De vetreserves van de winter verhoogt de kans op een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten
het groen van de eerste bladknoppen verlagen deze kans daarnaast moeten vogel toch wel wat
capriolen uithalen(bewegen) om bij deze eerste groene bladknoppen te komen. Na de
ontwikkeling van de bomen komt er nog meer groen door ontwikkeling van meerjarige
planten.

Hier onderscheiden we meerjarige met een fijn ondergronds wortel stelsel waarin enige
voedselreserves op konden worden geslagen en meerjarige planten met een penwortel en
daardoor zich vroeg kunnen ontwikkelen
Meerjarige planten met een fijn wortelstelsel:
-Hanenpoten, de plaag van iedere tuinier is volop in de natuur te vinden en vogels smullen
van het jonge groen.
- Brandnetel, het blad zit vol met vit.C. als u zich het voorgaande jaar aan een plant
”gebrand” heeft, weet u de jonge planten ook snel terug te vinden

- Fluitekruid, Het jonge loof is goed herkenbaar,
goed eetbaar voor vogels even als de zaden die later in het voorjaar na
de witte schermbloemen in grote getale aanwezig zijn en grote
aantallen zaden laat in het voorjaar/vroege zomer tevoorschijn komen en graag gegeten
worden door vogels, het zijn de eerste zaden die vogels kunnen vinden en aan hun jongen
voeren
De tweede groep meerjarige planten zijn die met een penwortel
De bekendste hiervan is wel
- Paardenbloem, Het jonge blad wordt graag door vogels gegeten, net als de bloemknoppen
later in het voorjaar.
- wilde peen, iets minder bekend, loof is lastig te vinden maar de uitgebloeide
schermbloemen bevatten een grote hoeveelheid kleine zaden verpakt in een soort gesloten
netje, zie ook re-deel logo NatuurlijkeAvicultuur.
Dus veel groen in de lente, ter voorkoming van hart- en vaatziekten vitaminen en mineralen
ter voorbereiding op de voortplanting

Als laatste in de lente
ontwikkelen zich de
eenjarige plant en zich,
door zaden te kiemen, hier

zijn de volgende stadia inzichtelijk
kiemzaden zijn een goede bron van veel vitaminen en mineralen, v eiwitten, enzymen, vezels
en de nucleïnezuren DNA en RNA. (die onder meer nodig zijn voor celgroei en herstel).
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door het ontkiemen de hoeveelheid
enzymen, eiwitten, mineralen en nucleïnezuren aanzienlijk toenemen ten opzichte van de
oorspronkelijke zaden.
Dus kiemzaden dragen bij aan herstel en bevorderen celgroei, ook leveren deze kiemende
zaden een grote bijdrage op de voorbereiding van het voortplantingsproces door de
aanwezige eiwitten hersteld de vogel van de winter en kunnen cellen weer groeien, dit geldt
ook voor de voortplantingsorganen Bij kiemende zaden zitten de meeste voedingstoffen in fase
1in fase 7 spreken we eerder van bladgroen
Zo zorgt de Lente bij vogels dat ze op hun zwakste moment na de winter, niet ziek worden,
de gezondheid kunnen verbeteren en zich kunnen door verschillende soorten groen loof met
verschillende voedingstoffen.
Uiteindelijk zorgen kiemende zaden voor extra hoeveelheden eiwitten en enzymendat het
vogellichaam zich middels groei zich kan voorbereiden op de voortplanting

Menukaart Lente
Vaste zaadmengeling
Beetje ei voer , deze langzaam opvoeren
Hang al vroeg in het voorjaar een aantal boomtakken of twijgjes in de volière (goed voor de
beweging en het eerste groen, vogels kunnen zich er tijden mee vermaken)
Zoek en voer regelmatig groen voor de vogels (wel op plekken waarvan u weet dat er niet met
chemische middelen gewerkt is. Bermen, langs fiets- en wandelpaden vindt ik veilig, voer
eerst kleine hoeveelheden, het blijft eerst spannend om wat nieuws te proberen. Dit artikel
moet u zien als adviserend, ik kan geen verantwoording nemen voor de vindplek, uw vogels
zullen u wel dankbaar zijn)
Geef ook kleine hoeveelheden kiemzaden, dit kan uw vaste zaadmengeling of een commercieel
product.

Vogelweetje
Toekan is dolblij met 3D-geprinte snavel

Grecia, een toekan uit Costa Rica, raakte begin dit jaar zijn snavel kwijt na een mishandeling
door mensen. Gelukkig kreeg de toekan onlangs een nieuwe 3D-geprinte snavel.
Begin dit jaar gingen de foto's van Grecia de hele wereld over. Er werd een
crowdfundingcampagne opgezet voor de vogel waarmee er maar liefst 7.500 dollar werd
ingezameld.
Deze week was het eindelijk zover. Grecia kreeg een nieuwe snavel. Het was nog even
spannend of de vogel de kunstsnavel wel zou accepteren, maar het beestje is helemaal
tevreden met zijn nieuwe hulpstuk.
Mop
De bouwvakker
Een Belgische bouwvakker is in Nederland en helpt een dagje mee op de bouw. Als het
schafttijd is gaan ze naar de bouwkeet. Daar ziet de Belg dat zijn Nederlandse collega een
thermoskan bij heeft. De Belg vraagt aan die Nederlander: 'Wat is dat voor een ding?' De
Nederlander antwoordt: 'Dat is een thermoskan, en die zijn heel handig. Alles wat je er warm
in doet blijft warm, en alles wat je er koud indoet blijft koud. 'Dat is handig,' zegt de Belg,
'hoeveel kost die thermoskan?' 'Voor 25 euro mag je hem hebben,' zegt de Nederlander. De
Belg geeft de Nederlander 25 euro en neemt de thermoskan mee naar elgi . Als hij de
volgende dag in België naar de bouw gaat, zien zijn collega's hem tijdens de schaft met die
thermoskan. 'Wat is dat voor ding?' vraagt een van hen. 'Nou,' zegt die Belg, 'dat is een
thermoskan, en het is een heel handig ding, alles wat je er warm instopt, blijft warm en alles
wat je er koud instopt blijft koud.' 'En wat heb je er nu inzitten?' vraagt een van de collega's.
'Koffie en een ijsje,' zegt de Belg.

Agenda 2017
TT vergadering:

11-10-2017

aanvang 20.00 uur

zaal de Klok Harkema

Inleveren TT formulier: 18-10-2017

aanvang 19.00 uur

zaal de Klok Harkema

Tentoonstellingweek:

13 t/m 18-11-2017

Feest avond:

25-11-2017

zaal de Klok Harkema
aanvang 19.00 uur

zaal de Klok Harkema

Vogelmarkten 2017
Op 29 april word de volgende vogelmarkt van het jaar 2017 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
Let op in mei, juni en juli is er geen vogelmarkt in zaal de Klok, de buitenmarkt gaat wel
door, de Marktmeester.
Clubblad
Leden, heeft u afgelopen jaar nog iets leuks beleefd met de vogelhobby, laat het de redactie
weten, want daar zit ik op te wachten, want wij
willen heel graag die belevenissen met u delen. Ook
ander nieuws is van harte aanbevolen, dus leden
schroom niet, stap in de pen en verblijdt de
redacteur. Doe het wel voor 1 juni, dan verschijnt
het volgende clubblad met uw nieuws op 24 juni.
De Redactie

Nieuwe Leden:
Alle Bekkema, van Voortstr 2, 9231 BZ Surhuisterveen. Tel. 0512-361228
J Oosterhoff, HJ vd Veenstrjitte 17, 9283 TN Surhuizum. Tel. 0512-351400
Johan Buist, Warmoltstrjitte 145, 9281 PN Harkema. Tel 06-26874113

Lezersmarathon
Hallo ik ben Peter van Dekken en werd vorige week gebeld om op de valreep nog een stukje
te schrijven, bij deze!
Ongeveer 5 jaar geleden ben ik in de vogelhobby verzeild geraakt.
Ik had namelijk met mijn andere hobby grasbaanracen een incident gehad, been gebroken.
Ik lag wat op bed thuis en verveelde mij.
Een vriend van mij had vogels en dacht toen bij mijzelf dat is ook wel wat voor mij.
Zo gezegd zo gedaan, na verloop van tijd garage omgebouwd tot vogelhok en 4 kweekkooien
gekocht.
Toen de vogels nog, ja wat vind ik mooie vogels?
Ik had mijn oog laten vallen op personata's in de blauw serie.
Zoeken op marktplaats en hier en daar wat blauwe personata's gekocht.
Maar na een jaar wil je steeds meer vogels en kweekkooien.
Zo begon ik met agapornis fischerie lutino's te kweken.
Dat ging best goed, maar wou er graag nog een ander soort bij hebben want op de tt was er
niemand met fischeri lutino's
Toen we in 2014 zijn verhuisd in Harkema kreeg
ik meer ruimte voor de vogels.
Dus nog meer kooien en vogels.
Zo heb ik voor ander half jaar terug wat Catharina
parkieten gekocht bij verschillende topkwekers in
Nederland om de concurrentie op de tt met andere
kwekers aan te gaan.
Dat is in 2016 gelukt, had van de 10 ingezonden
catharina's, 7 in de prijzen.
Zeer tevreden!
Hoop in de toekomst nog meer prijzen te winnen en hoop dat er een stijgende lijn in zit, 'oars
buorkje we efterút!'
Ik kom eigenlijk nooit op de vergaderingen, contactavonden en vogelmarkten.
In de toekomst wil ik dat wel gaan doen, dan hoor je ook meer van collega kwekers, wat altijd
leuk is.
En bij deze geef ik de pen over aan Ronnie Kempenaar. Groeten Peter van Dekken.
Bedankt
Bedankt Yorick ter Veld wat dat afspraakje betreft, bel mij dan ook wanneer je snert klaar
hebt. Terug komend op het verslag van mijn grote jongen, namelijk Romke dat hij mij
verslagen heeft op onze onderlinge tentoonstelling, gefeliciteerd nog met het behalen van jou
kampioenschap. Op andere shows zoals de Friese kampioenschappen en de Nederlandse
kampioenschappen kon je toch de kleine leermeester niet hebben, maar ik weet dat we het van
elkaar kunnen hebben wie ook kampioen word en dat is mooi om zo samen de hobby ook mee
te maken. Inmiddels is het maart en is onze kweek weer begonnen. We zijn de kweek
begonnen met achttien koppels raza espagnol en acht koppels muncheners en vier koppels
spitsstaart amadines. Nu ik dit verhaal typ liggen er in totaal een zeventig jonge vogels wat
tot nu toe allemaal goed lijkt te gaan. Ik hoop dat bij de andere kwekers dit jaar ook alles goed
verloopt zodat we op de show weer een mooie collectie aan vogels krijgen. Wat kan ik nog
meer schrijven? Ik zit nu een jaar in het bestuur en waar ik geen spijt van heb ook al is het

soms even een drukte en vooral als de ringformulieren moeten worden doorgeven naar de
bond. Ik weet verder niks meer te schrijven en voor een volgende nominatie vraag ik Sas v/d
Velde om de lezersmarathon voort te zetten.
Groet Wietze van der Veen.
Hallo vogelvrienden,
Ieder van ons zal het de komende weken vast weer erg druk krijgen. Het broedseizoen is voor
sommigen alweer begonnen en dat geldt ook voor ons. Mijn vader heeft het hier al over gehad
in zijn eigen stukje wat in deze editie staat. Expres heb ik even afgewacht wat hij zou
schrijven, zodat ik daar op mijn beurt
weer op kon reageren. Ik kan me
herinneren dat hij schreef: "Terug
komend op het verslag van mijn grote
jongen namelijk Romke dat hij mij
verslagen heeft op onze onderlinge
tentoonstelling, gefeliciteerd nog met
het behalen van jou kampioenschap.
Op andere shows zoals de Friese
kampioenschappen en de Nederlandse
kampioenschappen kon je toch de
kleine leermeester niet hebben." aldus
mijn vader Wietze van der Veen. Al ben ik niet de beste verliezer, ik geef het toch toe, dit jaar
was mijn vader kwalitatief de betere met de Raza's. Al snap ik de zinsnede "kleine
leermeester" niet echt. Dat ik mijn vader in de lengte al voorbij ben geschoten zal bij de
meesten onder ons wel bekend zijn, maar volgens mij wordt er mij nog altijd wel gevraagd of
ik de vogels even wil uitzoeken... Natuurlijk is dit maar een gekheid. Alles wat ik weet van
vogels heb ik toch wel te danken aan mijn vader. Soms na het voeren nog even een uur door
praten en dan vertelt hij tot in de details wat je moet om de vogels perfect te laten broeden.
Alle fijne kneepjes en ervaringen komen dan boven tafel. Zoals mijn vader het zelf al schreef
zijn wij geen concurrenten van elkaar die de ander niets gunt. Als we kwalitatief willen
blijven presteren moeten we elkaar blijven helpen. Momenteel zit mijn vader om de week in
de late dienst met het werk. Ik ben dan de verantwoordelijke voor de voeding en verzorging
van de vogels. Dat gaat me tot nu toe ook goed af en ik hoop voor de volgende shows weer
veel goede vogels te kweken. Ik wens ieder van jullie veel succes bij het kweken.
Met vriendelijke groeten ,
Romke van der Veen.

Nawoord
Dit is alweer de laatste pagina van het eerste clubblad van 2017, hopende dat u het met plezier
hebt gelezen en dat er wat nieuws voor u bij was waar u wat aan had.
De adverteerders wil ik weer bedanken, voor hun spontane medewerking voor het plaatsen
van hun advertenties, ook Symen Roorda bedankt dat jij de leeggevallen plek weer hebt
overgenomen, dus leden houdt bij uw aankoop of verbouwing rekening met onze
adverteerders, zonder hun financiële steun kunnen wij niet met ons clubblad.
S Brouwer, bedankt voor het voorwoord en de moppen, hoop niet dat jij bij die 3 vrienden
hoort en de middelste bent, want dan is het dagelijks zwaar tillen.
BE van den Akker, bedankt voor de ledenmutatie en het tot stand komen van dit clubblad, nu
gaat het voor jou, weer snel op naar de vakantie geniet er maar van, want voor je het weet ben
ik je hulp weer nodig.
J Andringa, ook bedankt voor de notulen en het jaarverslag, ondanks al je drukte met de
verbouw van de nieuwe woning, was alles keurig op tijd.
H Miedema ook bedankt voor jou Avicultuur verhalen deel 2+3, nu maar hopen dat je weer
reacties mag krijgen, want het zijn wel mooie en leerzame verhalen.
W Weening, jou hoef ik dit keer niet te bedanken, dat heb ik de vorige keer al gedaan, alleen
toen stonden de mop en de vogelweetjes, nog bij mij in postvak in, maar nu is het zover dat ze
geplaatst zijn. Verder zie ik uit naar de volgende kennismaking met, waar ikzelf dan centraal
aanwezig mag zijn en een keer niet van huis hoef.
WK v/d Veen en P van Dekken jullie ook bedankt voor de lezersmarathon. Wietze nu ik dit in
het clubblad zet, is het wel echt snertweer, alleen Yorrick zal wel niet gebeld hebben, dat de
vrouw de snert klaar had. Peter je had maar weinig tijd om jou stukje te schrijven, maar het is
je wel gelukt, dat wist ik ook wel want daarom ben je ook artiest.
H Pel bedankt voor de Pellerubriek en het korte filmavond verslag, hopende dat er nu meer
leden gehoor geven aan de volgende filmavond, want ik heb er al een paar van gezien en die
zijn zeer interessant.
R v/d Veen ook bedankt voor jou uitleg, over de verzorging en de nederlagen afgelopen jaar
op de shows, gewoon doorzetten dan komt de dag dat jij ook weer winnaar word, later de
kampioenen toch maar insturen op de Nederlandse kampioenschappen.
G van Lune moet ik ook bedanken, voor de medewerking aan de kennismaking met, het was
voor mij een gastvrije en leerzame avond, ook om nog eens wat oude herinneringen op te
halen, over de jaren dat wij ook in Buitenpost woonden. Het was weer een avond die ergens
veel te snel voorbij was, want je vergeet ook nog vele dingen waar je niet aan toe komt.
De nieuwe leden wil ik welkom heten bij de
Woudzangers en kom gauw eens langs, op
een of ander evenement van de
Woudzangers.
Verder wil ik iedereen een goed
kweekseizoen wensen, hopende dat u veel
jonge en goede vogels kweekt, wat weer
goed is voor onze vogeltentoonstelling.
De redactie AT Vissia.

Lente

