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Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg 
 
Voorzitter: 
Erik-Jan Huisman  
de Heuvel 5    3931 RH  Woudenberg  tel. 033 - 2866901 
 
1e Secretaris: 
Daan Huisman  
John F. Kennedylaan 101   3931 XH  Woudenberg  tel. 033 - 2587823 
 
2e Secretaris en ledenadministratie: 
Coenraad Verhagen  
Van Hogendorplaan 36  3931 HP  Woudenberg  tel. 033 - 2000104 
 
Penningmeester:  
Gert Snitselaar  
Landscheidingsweg 6  3947 NG Langbroek  tel. 06 - 26795941 
 
Ringencommissaris: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 

Email:     zangenkleur@gmail.com  
Willen jullie wijzigingen van bijvoorbeeld e-mail adres niet vergeten door te geven? 
 
Rekeningnummer: 
Rabobank rek.nr. 1621.76.074  t.n.v.  Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg 
Contributie:   
Senioren leden €  25,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar €  13,50 / Gastleden €  13,50  per jaar 
 
 



Terugblik Tentoonstelling 2011 
 
Zoals u inmiddels gewend bent, staan we in het ‘eindejaarsnummer’ van ons clubblad 
ook stil bij de onderlinge Tentoonstelling die we gehouden hebben in November. 

We waren blij dat we opnieuw gebruik mochten maken van het gebouw van 
Tafeltennisvereniging Smash, waar we woensdagmorgen om 8 uur begonnen met het 
opbouwen. Opnieuw waren er verschillende leden die kwamen helpen, waardoor we op 
tijd klaar waren met opbouwen. De rest van de middag werd opgevuld met het 
aankleden van de show en het klaarzetten voor het inbrengen van de vogels. 
Woensdagavond werden de vogels ingebracht en kreeg elke vogel een plekje 
toegewezen. Ook hierbij waren we blij met de hulp die we kregen. 

Donderdagmorgen was het dan zover. De keuring 
werd een feit. We mochten dit jaar voor het eerst een 
vrouwelijke aspirant-keurmeester(es) in ons midden 
hebben. De sfeer was goed en alle vogels werden dan 
ook zonder problemen gekeurd. Samen met de 
keurmeesters werd een maaltijd genuttigd en toen 
begon het echte werk weer voor Erik-Jan en Daan: 
ervoor zorgen dat de catalogus op tijd klaar was en 
alles erin stond. En het is ze weer gelukt. Om 7 uur 
was alles weer kant en klaar en was het wachten op de 
inzenders, die natuurlijk in spanning afwachtten, en op de burgermeester van 

Woudenberg, J. van Bergen, die voor ons de 
opening wilde verrichten. Hij deelde ons mee, via 
allerlei lachwekkende verhaaltjes en 
opmerkingen, dat ook dit jaar de wisselbeker in 
de ‘Huisman’-familie bleef en wel door het 
mozambiquesijsje van Daan Huisman met 93 
punten. Dat er hoog gescoord is bleek ook wel uit 
het feit dat de algemeen kampioen door de 
keurmeesters geloot moest worden uit XXX 
vogels die allemaal het maximale van 93 punten 
gehaald hebben.  

Kampioen in de jeugd klasse werd Leen Achterberg, een geweldige prestatie gezien de 
gestegen aantallen van inzendingen in deze klasse. Algemeen kampioen stellen werd 
Hans van de Weerdhof en algemeen kampioen stammen werd Jaap Huisman. Het werd 
een geweldige avond, waarbij er vele bekenden hun gezicht lieten zien en er nog lang 
werd nagepraat waarbij de bar veelvuldig bezocht werd, wat natuurlijk zeer belangrijk is 
voor de kas van de vereniging. 

Vrijdag mochten we onze beste kant laten zien aan zo’n 90 
leerlingen, om ze op deze manier te motiveren en te overtuigen 
dat vogels kweken en showen een geweldige hobby is en blijft. 
De leerlingen kregen een vragenlijst m.b.t. vogels en hier zijn 
ze allemaal heel enthousiast mee bezig geweest. Als afsluiting 
kregen ze de voor ons bekende ‘Gert Harskamp’ - koeken 
uitgedeeld. Gedurende de hele dag en avond mochten we veel 
mensen zien binnenkomen, waaronder veel adverteerders, en 





dit zorgde er voor dat we tot ‘s avonds laat weer met elkaar van gedachten konden 
wisselen over onze hobby, onder het genot van een hapje en drankje.  

Zaterdagmorgen was de laatste kans voor bezoekers om onze gevleugelde vrienden te 
bewonderen, en deze kans werd dan ook goed waargenomen. Rond 3 uur werd door 
twee oud-bestuursleden, ons komische duo Dick Moesbergen & Reinold van de Vliert, 
de verloting een feit en mochten veel mensen met meer naar huis dan gedacht. Ook 
werden de prijzen uitgereikt voor de kleurplaten, waarvan er zeer veel mooie 
exemplaren ingestuurd waren, en de vragenlijsten van de basisschool leerlingen. Toen 
dit alles gebeurd was, werden de vogels uitgekooid en vertrokken de meesten weer 

richting huis. Het ‘leukste’ moest toen nog gebeuren: het 
afbreken van de show, het opruimen van de spullen en 
het schoonmaken van de zaal. Gelukkig waren er 
verschillende mensen die bleven om te helpen en de 
oude gezegdes in de praktijk brachten: ‘Vele handen 
maken licht werk’ en ook ‘Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd’. Dit resulteerde in het sluiten van de deuren van 
Smash rond 8 uur ‘s avonds en het meenemen van een 
tevreden en goed gevoel naar huis.  

Door middel van deze terugblik wil het bestuur iedereen bedanken die aan de 
tentoonstelling 2011 heeft meegeholpen, op welke manier dan ook. 
In het bijzonder willen we graag noemen: 

1. De adverteerders die er voor zorgen dat we met een positief resultaat onze show 

kunnen organiseren 

2. Kastelein Tuincomfort voor het uitlenen van de beplanting t.b.v. aankleden van de 

show 

3. Brandhof Diervoeders die onze vogels gratis van voer heeft voorzien tijdens de 

show 

4. Alle leden, inzenders en vrijwilligers die, op welke manier dan ook, hun bijdrage 
hebben geleverd aan het succesvol maken van onze tentoonstelling in 2011. 

Nogmaals, namens het bestuur, allen hartelijk bedankt. We hopen in ons jubileumjaar 
2012 opnieuw op jullie hulp, in welke vorm dan ook, te mogen rekenen. 

 
 



 



 
 

Jubileumjaar 2012, Zang & Kleur Woudenberg e.o. 1962-2012 
 
2012 wordt voor onze vereniging een bijzonder jaar. Onze vereniging bestaat dan 50 
jaar en dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn als bestuur 
begonnen met de voorbereidingen om er een bijzonder jaar van te maken, binnenkort 
hoort u hier meer van de activiteiten… o.a. de regioshow. Alle tips zijn natuurlijk welkom! 
Voor de (inmiddels grote groep) jeugd is er alvast een trip naar Vogel 2012 gepland! 
 
 
Terugblik inschrijfavond Tentoonstelling woensdag 26 oktober 
 
Op woensdag 26 oktober was het zover. We konden de vogels inschrijven voor de 49e 
vogelshow van de vereniging. Naarmate de avond vorderde kwamen er steeds meer 
inschrijvingen binnen en uiteindelijk zaten we aan het eind van de avond op zo’n 220 
ingeschreven vogels. Het aantal kanaries was wat minder dan andere jaren, terwijl de 
groep overige kromsnavels dit jaar meer vertegenwoordigd was. Na wat nabellen van de 
“vergeters” kwamen we uiteindelijk op een totaal aan inschrijvingen van 261 vogels.  

Nadat de inschrijvingen verzameld waren hebben we weer een deel gekeken van de 
film “Birds of the World” van Eef Barten. Een prachtige film, waarin we deze keer de 
jachttactieken van diverse roofvogels zagen. Zo weten we nu hoe een sneeuwuil zijn 
prooi vind ondanks een pak sneeuw en dat een kalkoengier in de tropen ondanks alle 
begroeiing door middel van zijn enorme reukvermogen dood aas op grote afstand kan 
localiseren. Het was een mooie avond! 



 
 
 
 



Bestellen ringen bestelronde 3 
 
Beste vogelvrienden. Nu de tentoonstelling(en) er op zit(ten) zijn velen van ons zich 
weer volop aan het voorbereiden op het kweekjaar 2012.  
Sommigen van ons zijn al begonnen en hebben de eerste jongen al liggen. 
Anderen zullen in de komende tijd beginnen en de laatste groep start in het voorjaar. 
Allemaal met de bedoeling om weer prachtige jongen te kweken.  
 
Aan de hoeveelheid ringen te zien die er in ronde 1 en ronde 2 samen zijn besteld 
hebben we in november met de regioshow een veel grotere zaal nodig! 
1925 ringen zijn er tot nu toe besteld. Dit beloofd wat! 
Nu zal niet ieder vogel een tentoonstellingsvogel zijn, maar toch.............! 
 
De ringen voor ronde 3 van 2012 kunnen inmiddels ook besteld gaan worden, want 
hiervoor sluit de termijn 20 januari 2012. 
Deze ringen zullen dan bij mij in de bus vallen in de eerste week van april. 
 
Het bestelformulier is in te vullen en te printen via 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/Ring2012lidNBvV.pdf voor gewone vogels 
en 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/AanvraagformringenLNV.pdf voor beschermde vogels. 
 
Graag de benodigde formulieren samen met het verschuldigde bedrag inleveren bij 
de ringencommissaris Hans Dorst, Nico Bergsteijnweg 24 in Woudenberg. 
 



 
 
Uitnodiging Feestavond vrijdag 20 januari 2012 
 
Op vrijdagvond 20 januari is het weer zo ver. We hopen die avond de  
feestavond weer te houden. 
Om 20.00 uur beginnen we met een bak lekkere koffie, waarna de  
prijzen die op de show gewonnen zijn uitgereikt zullen worden. 
Hierna gaan we met z`n allen gezellig oudhollandse spelen doen,  
afgewisseld met een aantal potjes bingo waar leuke prijsjes mee te  
winnen zijn. 
Ook is er deze avond volop gelegenheid om met elkaar over onze mooie  
vogelhobby te praten, en dat onder het genot van een hapje en een drankje. 
Het bestuur nodigt iedereen uit om deze avond te komen, ook als je niets  
gewonnen hebt of als je zelfs geen vogels op de show ingezonden hebt.  
We hopen natuurlijk alle leden en jeugdleden op deze avond te  
kunnen verwelkomen. 
De avond wordt weer gehouden in de zaal van TTV Smash aan de  
Schoolstraat in Woudenberg en begint om 20.00 uur. 

 
 
 
 
 
 


