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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 Jaarvergadering woensdag 21 maart 2012 

 
Ruim een maand geleden hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het 
zaaltje in Maarsbergen. De voorzitter blikte met ons terug op een mooie tentoonstelling, 
met ook financieel een mooi positief resultaat.  
 

De penningmeester had weer een mooi overzichtje opgesteld 
van alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar. 
De kas werd door de kascommissie in orde bevonden, wel werd 
er terecht opgemerkt dat er nog veel contributie open staat/stond 
van afgelopen jaren. We willen de leden vragen om hier strikter 
in te zijn. 
Als bestuur willen kijken hoe we de leden in de toekomst 
duidelijker kunnen informeren over de eventuele openstaande 
bedragen, zodat voor ieder die het betreft duidelijk is wat er nog 
betaald moet worden.  
 

Aftredend bestuurslid was dit jaar ringencommissaris Hans Dorst. Met schriftelijke 
instemming van alle aanwezigen werd hij unaniem herkozen als ringencommissaris van 
de vereniging.  
 

Na deze stemming was het punt van de bondsvoorstellen aan de beurt. De voorstellen 
werden voorgelegd aan de leden o.a. de verkiezing van nieuwe bestuursleden in het 
districtsbestuur en voorstellen om de statuten van de bond te wijzigen om eventuele 
ledenroyementen in de toekomst beter te kunnen beoordelen en sneller te kunnen 
afhandelen. Besloten werd voor alle voorstellen van de bond te stemmen. 
 

Toen kwam het jaarprogramma 2012 aan bod. Omdat de 
vereniging dit jaar 50 jaar bestaat staat er heel wat op 
stapel, naast de tentoonstelling en de feestavond ook een 
verenigingsuitje en een reünie. Maar meer daarover elders 
in het blad met ook het jaarprogramma 2012. 
 

Na de pauze was het al weer tijd voor de rondvraag. 
Tijdens de rondvraag werden diverse opmerkingen 
gemaakt en vragen gesteld over de komende 
tentoonstelling. Vooral het hebben van voldoende man (en 
vrouw) kracht is erg belangrijk vóór, tijdens én na de 

tentoonstelling.  Voor het organiseren van de regioshow is extra hulp zeker nodig 
waarvoor we dus een beroep willen op de leden.  
 

Na de rondvraag besloot de voorzitter het officiële deel van de vergadering en was het 
tijd voor een verdiende borrel of andere verkoelende drank. 
 

 
Internet tip  
 
 
 
Bijvoorbeeld: 
http://natgeotv.com/nl/nordic-wild/videos/golden-eyed-duck 
http://natgeotv.com/nl/great-migrations/videos/smooth-criminal



Uitnodiging presentatie Johnny Wierda dinsdag 8 mei 2012 
 
We willen jullie graag uitnodigen voor de geplande lezing/presentatie van Johnny 
Wierda die we dinsdag 8 mei willen houden. De avond wordt gehouden in het zaaltje 
achter de dorpskerk in Maarsbergen.  
We willen beginnen om 20.00 uur. 
 
De Lezing; Volières over de wereld.  
Eigenlijk is het moeilijk om iets over deze lezing op papier te zetten. 
Het is een rondreis langs verschillende kwekers en hun volières. 
Aan de hand van de afbeeldingen vertel ik iets over de volières en 
de verschillen met de volières in Nederland. We reizen daarbij van 
Australië naar zuid Afrika en gaan via verschillende Europese 
landen de grote plas over naar Canada en de Verenigde Staten van 
Amerika.  
 

Ik ben al op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt 
in vogels. Zoals velen die nu grote parkieten 
en/of papegaaien houden is het ook bij mij 
begonnen met een paar grasparkietjes. Zelfs op 
dit moment heb ik nog altijd belangstelling voor 
de wilde vorm van deze kleine vogeltjes. Vele 
soorten kromsnavels hebben mijn volières 
bewoond. Zo heb ik ervaring met bijna alle 
agapornis soorten. De laatste jaren heb ik mij 
meer gespecialiseerd in het houden en kweken 
van Lori's. Vanaf 1994 ben ik mij ook gaan 
inzetten als schrijver van artikelen voor een 

speciaal magazine over Lori's.  
Vanaf eind negentiger jaren heb ik met enige regelmaat buitenlandse reizen gaan 
maken en heb daardoor veel internationale vrienden kunnen maken. Vanaf 2006 ben ik 
vaste medewerker van het maandblad Parkieten Sociëteit.  
Nu alweer zo’n 2 jaar geleden ben ik toegetreden tot het bondsbestuur van de PS en 
heb ik het maandblad en de website in mijn portefeuille. Mijn eerste lezing hield ik al 
weer ruim 15 jaar geleden. Ondertussen zeg ik met 
enige trots dat ik in landen als Duitsland, België, 
Engeland en Australië heb mogen optreden om 
daar presentaties te houden. Met enige regelmaat 
houd ik deze presentaties natuurlijk ook in eigen 
land en ik beleef daar iedere keer opnieuw veel 
plezier aan. Het bezoeken van bijeenkomsten en 
symposia in binnen en buitenland geeft een extra 
dementie aan de hobby en ik steek er iedere keer 
weer iets van op.  
 
 
Als bestuur hopen we op een grote opkomst, graag allen tot dinsdagavond 8 mei! 



 

 
 
 



Uitnodiging voor het uitje zaterdag 2 juni 2012 naar Avifauna  
 
Beste vogelvrienden, 
 
Als vereniging hebben we afgesproken om dit 
jubileumjaar weer gezamelijk een interressant uitje te 
organiseren.  
Zoals op de afgelopen jaarvergadering besproken 
hebben we dit gepland voor zaterdag 2 juni 2012. 
 
We willen het uitje organiseren naar het ons allen wel 
bekende Vogelpark Avifauna Alphen aan den Rijn. 
Het vertrek is 9.00 uur met een touringcar vanuit Woudenberg naar Alphen aan den 
Rijn. Op de terugreis zullen we de reis onderbreken voor het een gezamelijk diner aan 
het begin van de avond. 
De exacte tijden, opstaplocatie en planning volgen in het volgende blaadje. 
 

Graag zouden we met zoveel mogelijk van jullie 
deze speciale dag van ons jubileumjaar willen 
vieren.  
 
Aangezien zaterdag 2 juni een drukke zaterdag 
is voor touringcarbedrijven en we een zo 
passend mogelijke bus willen reservreren, willen 
we graag zo snel mogelijk weten hoeveel 
personen er die dag met ons mee willen. Graag 
vragen we jullie daarom z.s.m. en uiterlijk 19 mei 
op te geven. 

 
We hebben geprobeerd om ondanks de behoorlijk hoge kosten de bijdrage voor het uitje 
zo laag mogelijk te houden.  
De kosten voor deze dag inclusief busvervoer, entree en diner zijn: 
(gast) leden/partners €  20,00 
Jeugd(leden)   €  12,50 
 
Opgeven kan door onderstaande opgavestrook in te leveren bij Hans Dorst (Nico 
Bergsteijnweg 24) of Erik-Jan Huisman (De Heuvel 5) of de gevraagde gegevens te 
mailen naar zangenkleur@gmail.com 
 
 
 
+ + + + + + + + + + + +   opgavestrook uiterlijk 19 mei inleveren   + + + + + + + + + + + + 
 
 
Naam:  ........................................................................... 
 
Aantal (gast)leden/partners: ............................................................. 
 
Aantal jeugd(leden):  ...............................         leeftijd: .................... 



Avifauna, Heel veel vogelplezier! 
 
 

De naam Avifauna refereert aan het deel van het dierenrijk (fauna) dat bestaat uit vogels 
(Aves in het Latijn). Vogelpark Avifauna is het eerste en tevens een van de bekendste 
vogelparken ter wereld in Alphen aan den Rijn. 
 

 
 

Waarom is een flamingo roze? En hoe breekt een gier een ei open? Kom het uitvogelen 
in Vogelpark Avifauna! Voer zelf de honingpapegaaien in de Australische Lori Landing 
en kijk bij het voeren van de grappige pinguïns.  
 
 

Ga op ontdekkingsreis door de Filipijnse jungle en bekijk 
de sierlijke flamingo’s van heel dichtbij in het Cubaanse 
brakwatermoeras. Ook de unieke vogeldemonstratie mag 
je niet missen. Roofvogels duiken op hun prooi, 
felgekleurde ara’s scheren over de vijver en ondertussen 
vertellen de verzorgers de leukste weetjes.  
Uitgevogeld?  
Kinderen leven zich lekker uit in de reusachtige speeltuin 
met de hoogste glijtoren van Nederland...... 

 
 
We hopen er met zoveel mogelijk leden een hele mooie dag van te maken!



Jaarprogramma 2012 
 
Hierbij het jaarprogramma van 2012 zoals we dit tijdens het jaarprogramma hebben 
afgesproken. Enkele activiteiten zijn inmiddels gepasseerd. 
Vergeet ze vooral niet in uw agenda te zetten! 
 

Vrijdag 21 januari  feestavond    TTV Smash Woudenberg 

Woensdag 21 maart jaarvergadering   Zaaltje Maarsbergen 

Dinsdag 8 mei  presentatie  Johnny Wierda Zaaltje Maarsbergen 
    zie uitnodiging verderop in dit blad 

Zaterdag 2 juni   uitje naar Avifauna   Alphen aan den Rijn 
    zie uitnodiging verderop in dit blad 

Dinsdag 4 september jongvogelavond/presentatie Zaaltje Maarsbergen 

Woensdag 24 oktober inschrijfavond TT   Zaaltje Maarsbergen 

Dinsdag 20 november opbouwen en inbreng TT TTV Smash Woudenberg 

Donderdag 22 nov. keuring en opening TT   Schoolstraat 2 

t/m         Woudenberg 

Zaterdag 24 nov.  verloting en afbreken TT   

Vrijdag 14 december receptie/reunie   n.t.b. 

 
 



VRAAG & AANBOD 
 
Algemeen: 
1-0 man, 0-1 pop, 1-1 koppel, EK eigen kweek. 
Deze advertentierubriek is bestemd voor zowel verenigingsleden als gastleden van de vogelvereniging Zang & 
Kleur Woudenberg e.o. Omdat deze rubriek niet bestemd is om financieel winst te maken zullen wij hiervoor geen 
kosten rekenen. De advertenties zijn daarom ook alleen bedoeld voor niet-commerciële doeleinden.  
De advertentie dient ingeleverd te worden bij een van de bestuursleden of kan gemaild worden naar 
zangenkleur@gmail.com. (evt. inclusief foto) Deze rubriek is dus gratis. 
 

Te koop: 
 

4-1 Binzenastrilde (verwant aan elkaar) per stuk 12,50 
1-2 Timorzebravinken (verwant aan elkaar) per stuk € 10,00 
2-0 Chinese Dwergkwartels (1x wildkleu/1x grijs, natuurbroed!) per stuk € 1,00  
Reinold van de Vliert  tel. 033-2862385  vliertjes@kpnplanet.nl 

 
Te koop gevraagd: 
 

0-1 Rode kroonvink, Erik-Jan Huisman  tel. 033-2866901  ejhuisman85@hotmail.com 
Spitsstaartamadine poppen (broedrijp), Martin Versteeg  tel. 06-14610750 
martin.versteeg@chello.nl 
 

Ruilen: 
 

1-0 ruilen voor 0-1 Bichenowastrilde, Reinold van de Vliert  tel. 033-2862385  
vliertjes@kpnplanet.nl 



 

 
 

VOORJAARSKRIEBELS    door Tjerd Kamphuis, bestuurslid vv. Heerjansdam 

 

Iedere vogelliefhebber zal het wel herkennen, maar het zijn toch vooral de wildzangkwekers die 

met het opkomen van de eerste krokussen en het eerste voorzichtige lentezonnetje de 

kweekkriebels krijgen. In de ochtend laten de merels, roodborstjes en mezen al volop hun lied 

horen……….HET gaat beginnen! 
 

Waar de binnenkwekers het hele jaar met hun vogels bezig zijn is het voor de kweker van 

wildzangvogels anders. Vanaf september is het contact met je vogels duidelijk minder. Het wordt 

minder lekker weer buiten en je zit al snel binnen. Alleen vanachter je raam kijk je zo af en toe de 

volière in. In de winter is het helemaal bar en boos. De korte dagen zorgen ervoor dat je de vogels 

amper ziet.  
 

Maar met het aanbreken van de meteorologische lente maakt een vreemd soort onrustig gevoel zich 

meester van de wildzangkweker. In allerijl worden de nodige voorbereidingen getroffen zoals het 

aanpassen van de vluchten, vervangen van zitstokken, het kopen van nestmateriaal en soms ben je 

nog naarstig op zoek naar die ene pop of man om dat ideale koppel te formeren voor de kweek. Nee, 

het zal niet aan jou liggen dat er geen vogel gekweekt wordt. Je hebt alles gedaan om ieder 

menselijk falen uit te sluiten.  
 

Dan…op het moment dat jij er helemaal klaar voor bent om die eerste vogel te ringen…..en de 

nestkasten hangen… begint het grote wachten. Want die vogels laten zich niet haasten. Zij hebben 

hun eigen tempo en trekken zich (tot verdriet van de kweker) niets aan van alle inspanningen. Toch is 

het elke keer weer genieten als de mannen hun uiterste best doen om de pop te verleiden. Vooral de 

zang spreekt ons aan. We zijn daarom niet voor niets wildZANGliefhebbers…. 


