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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  
Henschoterlaan 28   3931 DB  Woudenberg  tel. 033 - 2866290 
 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Beste leden, 
 

Graag willen we in dit eerste blad van 2011 terugblikken op het afgelopen jaar. Voor ons 
als vereniging is het een mooi jaar geweest. We hebben weer gezellige activiteiten met 
verschillende mooie hoogtepunten gehad zoals bijvoorbeeld de tentoonstelling maar ook 
de feestavond en de barbecue waren erg gezellig.  
 

Verschillende leden zijn afgelopen jaar ook druk geweest met andere tentoonstellingen 
waarbij schitterende resultaten zijn behaald. Dichtbij bij verenigingen in de buurt of 
verder weg of bij speciaalclubs. Ook als er prijzen werden gehaald, gefeliciteerd en ga 
zo door. 
 

Ook bij veel van jullie als leden is er afgelopen jaar veel gebeurd. Sommigen zijn ziek 
geworden of geweest, enkele leden of familieleden zijn zelfs overleden.  
We wensen jullie allen hierin het allerbeste voor de toekomst. 
 

We willen voor zover dit nog niet is gebeurd een ieder danken voor de belangstelling of 
deelname aan alle activiteiten van het afgelopen jaar. Ook degenen die geholpen 
hebben met het opzetten van de diverse activiteiten willen we hartelijk bedanken, ook 
hierin is het “vele handen maken licht werk”. 
 

We zijn als bestuur al weer bezig met het komende jaar. Ook dit jaar proberen we, met 
uw hulp, er weer een geslaagd jaar van te maken. We willen met de jaarvergadering, 
dinsdag 15 maart in het zaaltje naast de kapel in Maarn, het jaarprogramma met 
jullie bespreken. Leuke suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. 
Inmiddels zijn we zelfs al bezig met 2012, het jaar waarin onze vereniging 50 jaar hoopt 
te bestaan. Als u/jij ideeën voor volgend jaar heeft, kom ermee! Heeft u informatie uit het 
verleden, leuke gebeurtenissen waar we wat mee moeten/kunnen of leuk zijn een keer 
te vermelden? 
 

Wij willen als bestuur onze uiterste best doen om ook dit jaar weer met jullie hulp te 
laten slagen!  
 

Nogmaals een heel gelukkig en gezond 2011 en succes met de vogels en de kweek! 

 



van onze jeugdjournalist – Onze Vogels NBvV, februari 2011 



Terugblik feestavond vrijdag 21 januari 2011 

 

Vrijdagavond 21 januari hebben we onze jaarlijkse feestavond gehouden. Nu eens niet 
in december, maar gewacht tot de drukte van alle feestdagen voorbij was en iedereen 
weer in rustiger vaarwater en dus in het gewone ritme van alle dag gekomen was. En 
we kunnen wel stellen dat het geslaagd was  gezien de opkomst, daar deze 
aanmerkelijk hoger lag dan voorgaande jaren.  
Rond 20.00 uur zijn we begonnen met een bak koffie. En niet te vergeten een lekkere 
koek die Gerrit Harskamp weer voor ons geregeld had.  
Hierna heette Erik-Jan iedereen van harte welkom waarna hij over ging tot het uitreiken 
van de prijzen van de laatst gehouden tentoonstelling. Iedereen die in de prijzen was 
gevallen kreeg zijn beker, foto of medaille van hem overhandigd. Hij zelf kreeg zijn 
prijzen van mijn persoon, Coenraad, overhandigd aangezien hij anders zichzelf de prijs 
moest geven. Vervolgens kreeg iedere inzender nog een leuk aandenken, een liniaal 
met rekenmachine en “TT 2010” erin gegraveerd.  
Na nog een bakkie te hebben gedaan hebben we met z`n allen gezellig diverse oud-
Hollandse spelen gedaan. Onder het genot van een drankje en een hapje hebben we dit 
afgewisseld met een aantal potjes bingo waar leuke prijsjes bij te winnen waren.  
Met hierna nog gezellig met elkaar wat drinken en kletsen was deze avond zo weer 
voorbij. Een geslaagde avond dus! 



1e Ringenbestelling 2012 en laatste ronde 2011 
 
Hoewel voor velen van jullie de kweek voor dit jaar nog moet beginnen toch alweer de 
oproep om ringen te bestellen voor de 1e ronde van 2012. Deze ringen zullen vanaf 1 
oktober 2011 uitgeleverd worden. Bestellen voor deze ronde kan tot eind april. Vooral 
belangrijk dus voor de vroege vogels onder ons. 
Wanneer u voor 2011 nog ringen wilt (bij)bestellen omdat uw kweek goed gaat of omdat 
u extra maten nodig heeft kan dat ook nog. De 4e ronde van 2011, die na 15 mei 
uitgeleverd zal worden, is nog te bestellen tot 24 maart.  
Hierna levert de bond voor 2011 ringen alleen nog spoedbestellingen. 
 
Invullen en afdrukken gaat tegenwoordig erg gemakkelijk, voor gewone ringen 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/Ring2011lidNBvV.pdf  

of 

http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/Ring2012lidNBvV.pdf  

en voor ringen voor beschermde vogels 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/AanvraagformringenLNV.pdf 

Handig voor u en handig voor Hans! 

 
 
 
 



Uitnodiging Jaarvergadering 15 maart 2011 ~in de kapel in Maarn~ 

 
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarvergadering in het zaaltje naast  

De Kapel aan de Kapelweg 45 in Maarn, welke op dinsdag 15 maart 
gehouden zal worden. 
Het Jaarverslag 2010 van de secretaris, de notulen van de jaarvergadering 2010 
en jaarverslag 2010 van de penningmeester liggen voor belangstellenden vanaf 
ongeveer 19.30 uur ter inzage, we willen beginnen  
 rond 20.00 uur. 
 

Agenda: 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2010 en jaarverslag 2010 secretaris 
3. Goedkeuring jaarverslag penningmeester 2010 
4. Verslag kascommissie 
5. Benoeming nieuwe kascommissie 
6. Aftredend 1e secretaris Daan Huisman, herkiesbaar 

Kandidaten dienen zich te melden bij een van de bestuursleden 
7. Bespreking jaarprogramma 2011 
8. pauze 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
 

Als bestuur hopen we op een grote opkomst, 
 

Daan Huisman, 1e secretaris 
 

noot bij punt 6:  Tegenkandidaten kunnen zich vooraf melden bij het bestuur, tijdens de 
vergadering zal er gestemd worden. 

 

zie voor de route: 
http://maps.google.nl/maps?sourceid=navclient&hl=nl&rlz=1T4GZAZ_nlNL329NL329&q=kapelweg%2014
5%20maarn&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 
 
 
Vraag en aanbod 
 
Gevraagd: 

- 0-1 bichenow en 1-0 maskeramadine, Reinold van de Vliert, tel. 033-2862385  
vliertjes@kpnplanet.nl 

 
Te koop: 

- 2-0 spitsstaardamadines, 1-1 chinese dwergkwartel grijs natuurbroed,  3-3 chinese 
dwergkwartel wildkleur natuurbroed, de kwartels zijn allemaal verwant aan elkaar  
Reinold van de Vliert, tel. 033-2862385  vliertjes@kpnplanet.nl  

 

- Blok van 4 broedkooien, wie kan ik er een  
plezier mee doen?  
Adri van Arkel, tel. 06-12221964  
adri2@kpnplanet.nl   

 



Betaling contributie 

 
Zoals elk jaar is het ook dit jaar weer de bedoeling dat door de leden contributie wordt 
betaald. Het overgrote deel van de contributie moet worden gedaan aan de NBvV wat 
inmiddels is gedaan. Daarom ook aan de leden het verzoek om de contributie zo snel 
mogelijk te voldoen. Voor degene die het al hebben gedaan, bedankt! 
Voor het jaar 2011 heeft het bestuur besloten om de contributie ongewijzigd te laten.  
 
Zoals u wellicht weet gebruikt de vereniging geen acceptgiro’s meer en daarom willen 
we u vriendelijk vragen het verschuldigde bedrag over te maken naar:  

 

Rabobank 1621.76.074 
t.n.v. Vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg 

o.v.v. uw naam en ‘contributie 2011’ 
 

De bedragen zijn, net als voorgaande jaren, voor seniorenleden € 25,00 en voor  
 jeugd- en gastleden € 13,50 per kalenderjaar.  
Alvast bedankt namens het bestuur voor uw medewerking! 



 
Presentatie “Vogels kijken in Zuidelijk Afrika”  dinsdag 19 april 2011 
 
Dinsdag 19 april wil Jaap Korten, voorzitter van Aviornis regio Midden-Nederland en lid 
van het Hoofdbestuur Aviornis Nederland voor ons een presentatie houden. 
De meeste opnames zijn de laatste drie jaar gemaakt tijdens privé safarireizen van Jaap 
en Janna Korten. Zij hebben ruim 30 jaar ervaring opgedaan in alle landen en 
natuurreservaten in Zuidelijk Afrika. De inleiding laat zien hoe zij zelfstandig in een 4x4 
terreinwagen met kampeeruitrusting reizen en bij voorkeur in de vrije natuur 
overnachten. De presentatie bestaat uit twee delen; de waterrijke en de droge gebieden. 
 

 
 

Daarin zijn o.a. te zien: 10 eenden soorten, zoals de witwang fluiteend, de Kaapse 
taling, roodsnavel pijlstaart en het pygmee gansje. De Nijl- en de spoorwiek gans. En 
waterminnende vogels zoals groepen grijze kroonkraanvogels, lelkraanvogels en 
groepen grote witte pelikanen. Verder o.a. 5 soorten ooievaars, reigers, lepelaars, 
ibissen, diverse ijsvogels en plevieren, de jacana en de goudsnip. 
  
In het tweede deel opnames van de bijna voltallige trappen familie, van de 
zwarte trap tot de Kori trap. Verschillende frankolijnen, hoenders en bijna alle Zuidelijke 
tokken en neushoornvogels. Verder de kleurrijke bijeneters en scharrelaars. Nog vele 
andere vogelsoorten passeren de revue, zoals oorspronkelijke duiven en wevers. 
Natuurlijk ontbreken vanzelfsprekend de struisvogels niet. Baltsend, in broedkleed, met 
kuikens, jongen en groepen juvenielen. 
Het geheel zal aangevuld worden met voor ons bekendere en onbekendere vink- en 
lijsterachtigen om zo de collectie van Zuidelijk Afrika compleet te maken. 
De presentatie zal afgewisseld worden met indrukken van de leefgebieden waarin de 
vogels leven. 
 

 
 

Kortom, het lijkt ons een mooie avond te worden! 
 
Deze avond zal gehouden worden in het gebouwtje achter de kerk te Maarsbergen. We 
willen de avond beginnen om 20.00 uur. 
Jong en oud, groot en klein, elke belangstellende is van harte welkom! 
  



 
 


