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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 
 
 



Uitnodiging lezing Johnny Wierda dinsdag 4 september 2012 
 
Uitnodiging presentatie Johnny Wierda dinsdag 4 september 2012. 
Eerder dit jaar was Johnny Wierda helaas niet in de gelegenheid om voor ons een 
lezing te houden in verband met een dubbel geplande afspraak. 
Op dinsdag 4 september aanstaande hoopt hij alsnog bij ons te komen.  
Het belooft een mooie lezing te worden en daarom willen we jullie allemaal uitnodigen 
voor de lezing/presentatie van Johnny.  
De avond wordt gehouden in het bekende zaaltje achter de dorpskerk in Maarsbergen. 
We willen beginnen om 20.00 uur. 
 
Johnny Wierda zegt zelf over 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. 
 
Het bestuur hoopt op een grote opkomst, allen tot ziens op 4 september! 



Terugblik uitje Avifauna zaterdag 2 juni 2012 
 
Als bestuur hebben we erg genoten van het uitje naar Avifauna zaterdag 2 juni 2012. 
De opkomst was helaas niet erg groot, dit mocht echter de pret niet drukken. Het weer 
was lekker, de sfeer was goed. Een mooie en geslaagde dag! 
 
Hier een verslag wat Martin Versteeg van deze dag maakte. 
 
De eerste leden kwamen rond 9 uur aan in Woudenberg bij de 
verzamelplaats waar de bus ook arriveerde wij zelf kwamen op 
eigen vervoer, dat was voor ons dichterbij. Nadat iedereen rond 10 
uur bij de ingang (19 personen) arriveerde werd even het 
progamma doorgenomen voor de dag. Ondertussen kwam de gids 
langs en die vertelde waar we ons moesten melden om 10:30 uur.  
We kregen een goede gids die over van alles wist te  verspellen 
over verschillende vogels die hier in Avifauna zitten.  
We kregen eerst een korte uitleg van het bestaan van Avifauna hoe 
het was opgericht. We liepen met de gids langs  zeearenden,monniks gieren, kolibries, 
verschillende soorten uilen, neushoorn vogels enz. We kregen ook te horen waar we nu geen 
tijd voor hadden maar vanmiddag zeker nog lang moesten gaan. 
 

Het mooiste kregen we nog, we kregen een kijkje achter de schermen we mochten in de keuken 
kijken wat de vogels te eten krijgen. Er lagen een dags kuikens (leuk voor de vrouwen...), fruit, 
vis en verschillende soorten voer.  Tegen 12 uur werd door iedereen de gids bedankt. Iedereen 
ging zijn eigen weg soms kwam je elkaar een paar keer tegen vooral bij de vogeldemonstratie 
was een mooi gezicht hoe ze de vogels zo afgericht hebben om dingen te doen.  
 

Wat ook leuk was voor iedereen denk ik wel was de Lorris van de blauwe bergen waar je tegen 
€ 0,50 een bakje kon kopen met nectar. 
Als je binnenkwam kwamen de vogels al op je arm,schouder of hoofd zitten ze aten zo uit het 
bakje was ene mooi gezicht.  Toen het bakje leeg was hebben we nog ene rondje langs het 
meer gelopen en besloten we even wat te gaan eten. Je kreeg wel trek na zon lange wandeling. 
Wat verder heel leuk was was een nachtsafari waar je de dieren die in de nachturen leven toch 
kon zien door het verwisselde dag en nacht ritme. 
 

We moesten rond 15:30 bij de boot weer zijn kregen we nog een rondvaart voor degene die 
alles had gezien ging toen van de zon genieten of nog naar de vogeldemonstratie kijken. 
Toen de laatsten waar wij ook bij hoorden bij de boot kwamen  en een plekje boven op het schip 
hadden gezocht om van het uitzicht en de zon te genieten kwamen we langs hele mooie dure 
huizen verschillende bruggen die open moesten en hele mooie boten. We arriveerden weer bij 
de aanlegplaats na ruim een uur gevaren te hebben langs verschillende plekken en waters. Was 
heel intressant vol voor iedereen ook leuk was wel daat je de toren van Schiphol zag achter de 
bomen. 
 

Aan de kade stond de bus te wachten om naar Montfoort te rijden waar we een hapje gingen 
eten. Wij reden zelf achter de bus aan, de bus was eerder weg dan wij maar we zaten snel 
achter de bus weer.  Bij het restaurant aangekomen kregen we een 3 gangen menu 
voorgeschoteld wat bij iedereen zeer goed was bevallen.  Nadat we nog wat nagetafeld hebben 
over hoe bij jou de kweek was gingen we weer terug naar onze eind bestemming. 
 
 

Ik wil namens iedereen die is mee gegaan het bestuur bedanken voor deze mooie dag. 
 

Ps. Wie niet is mee geweest raad ik een keer aan om daar naar toe te gaan of naar het NOP in 
Veldhoven is ook zeer mooi.  
 
Martin Versteeg, Papendrecht



 





 



 
 
 



 
Ringenbestellen 2e ronde 2013 
 
Beste vogelvrienden, 
 
Voor de vroege vogels onder ons (vroege 
kwekers) zijn de ringen van ronde  1  reeds 
besteld en worden op dit moment gemaakt. 
Deze zullen rond 1 oktober worden uitgeleverd. 
Inmiddels weten de meeste van jullie of er 
goed, matig of slecht gekweekt is. 
We hopen natuurlijk met zijn allen dat er  
goede resultaten geboekt zijn, en dat alle 
ringen zijn opgegaan! 
 
Voor degene die de eerste ronde 2013 hebben gemist en toch in winter willen gaan 
kweken is er de 2e bestelronde 2013 
Deze ringen moeten met formulier èn geld worden besteld voor 1 oktober 2012  
en zullen dan rond 15 december worden uitgeleverd! 
Als er nog vragen zijn of je hebt met spoed nog ringen nodig neem dan contact op met 
Hans Dorst 
Nico Bergsteijnweg 24 
3931 CD  Woudenberg 
Tel. 033-2865041  

 
 
Uitnodiging JEUGDdistrictsdag zaterdag 6 oktober in Nieuwegein 
 
Op zaterdag 6 oktober aanstaande vanaf 10.00 uur houdt de Vogelvriend uit 
Nieuwegein de jeugddistrictsdag 2012 voor district Utrecht. 
Alle jeugdleden worden van harte uitgenodigd om met hun zelf gekweekte, geringde 
vogels naar Nieuwegein te komen. 
 

Vanuit het bestuur willen we dit graag stimuleren en 
ondersteunen. Op deze dag worden je meegebrachte vogels 
gekeurd, net als op onze eigen tentoonstelling. 
Het grote verschil is dat je deze dag naast de keurmeester 
van de Nederlandse Bond zit als hij jouw vogels keurt. Hij of 
zij zal je dan uitleggen wat er goed is aan de vogel  

en op welke dingen je moet letten bij het kweken en de koop van nieuwe vogels om mee 
te gaan kweken. Ook zijn er, net als op de tentoonstelling, prijzen te winnen... 
 
Als je graag naar de jeugddistrictsdag wilt bel of mail ons en we maken er met z’n allen 
een gezellige dag van.   
 
Kortom, leuk en erg leerzaam! 



  



Puzzels 
 



 
 


