
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Maart 2012 
 



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 
 
 



Vooruitblik jubileumjaar 
 
Beste leden 
Voor onze vereniging licht een bijzonder jaar, in 1962 besloot een groep 
vogelliefhebbers om met elkaar een vogelvereniging op te richten en aan te sluiten bij 
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.  
Door de jaren heen zijn er veel activiteiten binnen de vereniging geweest en heeft de 
vogelsport in z’n algemeen veel veranderingen ondergaan. 
Het doel van de vereniging is echter nooit veranderd zoals het 
officieel omschreven staat in ons reglement “De vereniging 
stelt zich ten doel de liefhebberij in het houden en kweken van 
volièrevogels of anderszins aan te moedigen en te 
bevorderen, zulks mede in het kader van goede 
vrijetijdsbesteding.” 
Of gewoon simpel gezegd; genieten van al het mooie van 
vogels of het nu interresse, het houden en/of kweken van 
vogels is. We zullen ook in de toekomst met elkaar ons best moeten blijven doen om 
van onze vogels te kunnen blijven genieten. 
In 2012 vieren we als vogelvereniging ons 50 jarig bestaan. We willen dat doen met 
verschillende activiteiten. We willen dit op de jaarvergadering met de leden bespreken. 
Tips, alle soorten en maten, zijn natuurlijk altijd welkom! 
  

 
Leden van Zang & Kleur in de prijzen gevallen 
 
Een aantal van onze leden hebben deelgenomen aan de districtstentoonstelling in Soest 
en de landelijke tentoonstelling Vogel 2012 in Apeldoorn. Zij hebben (ook) hier weer 
prijzen behaald. Ook hebben leden individueel vogels ingezonden naar verschillende 
landelijke tentoonstellingen en hier met mooie kweekresultaten prijzen behaald. 
Namens het bestuur gefeliciteerd! 

 
 
Het nieuwe seizoen van Beleef de Lente is weer 
begonnen. Vanaf 1 maart zijn de camerea’s weer 
aan gegaan. Uiteraard zijn de camera’s geplaatst 
voordat de vogels op hun locatie komen. Zo kunnen 
ze straks ongestoord broeden. De camera’s blijven 
drie maanden aan, tot 1 juli. 
Dit jaar worden er maar liefst 11 vogels gevolgd: de 
ooievaar, ijsvogel, oehoe, koolmees, steenuil, 
boerenzwaluw, gierzwaluw, slechtvalk en lepelaar.  
Voor het eerst worden ook de belevenissen gevolgd 
van de merel. Iedereen kent deze vogel als ie door 

onze tuinen hupt, maar vrijwel niemand weet hoe het eraan toe gaat in een merelnest.  
 
Via www.beleefdelente.nl hebben meer dan 1.1 miljoen kijkers (uit 139 landen) dat vorig jaar live 
gevolgd. Zeker de moeite waard!



 

 
 
 



Terugblik feestavond 
 
Vrijdag 20 januari 2012 hadden we onze jaarlijkse feestavond. Deze afsluiting van het 
verenigingsseizoen 2011 kan met recht een succes genoemd worden. De opkomst en 
sfeer waren als vanouds. Allereerst werden de prijzen uitgereikt aan de prijswinnaars 
onder onze jeugdleden.  
 
Met naam en toenaam noemen we nog even Leen Achterberg, die met zijn Fife Fancy, 
een gele postuurkanarie, maar liefst 92 punten wist te behalen en daarmee de 
kampioensprijs bij de jeugd wist binnen te halen.  
We hopen dat we ook op de volgende tentoonstelling weer een flink aantal inzendingen 
bij de jeugd mogen krijgen. Na de jeugdleden werden ook de prijzen aan de 
seniorenleden uitgereikt.  
De kinderen vermaakten zich deze avond prima met de Oudhollandse spelen. Ook dit 
jaar draaiden we een gezellige bingo voor zowel de ouderen als de jeugd. Omdat onze 
vereniging dit jaar 50 jaar bestaat, was het drinken deze avond gratis.  
Kortom, de feestavond was een geslaagde en gezellige avond!  

 
 
Uitnodiging Jaarvergadering woensdag 21 maart 2012 

 
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarvergadering 
welke op woensdag 21 maart in het bekende zaaltje achter 
de dorpskerk in Maarsbergen gehouden zal worden. 
 
Het Jaarverslag 2011 van de secretaris, de notulen van de 
jaarvergadering 2011 en jaarverslag 2011 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 2011 en jaarverslag 2011 secretaris 
3. Goedkeuring jaarverslag penningmeester 2011 
4. Vaststellen contributie 2013 
5. Verslag kascommissie 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
7. Bestuursverkiezing: 

Aftredend ringencommissaris Hans Dorst, herkiesbaar 
Kandidaten dienen zich te melden bij een van de bestuursleden 

8. Bespreking jaarprogramma jubileumjaar 2012 
9. pauze 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 

Als bestuur hopen we op een grote opkomst, 
 

Daan Huisman, 1e secretaris 
 

noot bij punt 7:  Tegenkandidaten kunnen zich vooraf melden bij het bestuur, tijdens de 
vergadering zal er gestemd worden. 



Bestellen ringen 4e ronde 2012 en 1e ronde 2013 
 
Beste vogelvrienden. Velen van jullie hebben inmiddels hun ringen al besteld. Voor de 
overigen een herinnering en natuurlijk voor de kwekers waar het erg goed gaat met de 
kweek de mogelijkheid om nog wat ringen bij te bestellen.  
Hier even een korte uitleg van de bond over ringen e.d. 
 
Wie kan er ringen bestellen? 
De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: 
NB plus jaartal (voor 2012 geldt dus: NB 12), het kweeknummer en een volgnummer. 
De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen; 
rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden 
niet behandeld. Verspreide leden en niet-leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau 
aanvragen. 
 
De ringencommissaris. 
De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen. Op tijd 
wil in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten 
opgeven, een week voor de definitieve inlevertermijn.  
 
Wanneer te bestellen? 
Er staan vier bestelrondes in het overzicht aangegeven. Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk 
één week voor het aflopen van de bestelronde uw opgave met betaling in zijn bezit heeft. De ringenprijs is 
in alle bestelrondes gelijk. Bestellingen die na het sluiten van een bestelronde worden ontvangen, gaan 
mee in het productieproces van de volgende bestelronde. Ringen die opgevraagd worden vóór de 
verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden als spoedbestelling berekend.  
Bij aflevering ontvangt de ringencommissaris per E-mail een factuur van het bondsbureau. De 
ringencommissaris wordt uitdrukkelijk verzocht deze goed te controleren met de door hem gedane 
bestelling en eventuele correcties per omgaande te melden aan het bondsbureau. 
 
bestelronde:   periode:   uitlevering na: 

ronde 1 (NB12)  1 april - 15 mei 2011   1 oktober 2011 

ronde 2 (NB12)  16 mei - 30 september 2011 15 december 2011 

ronde 3 (NB12)  1 oktober - 31 januari 2012 1 april 2012  

ronde 4 (NB12)  1 februari - 31 maart 2012 15 mei 2012 

ronde 1 (NB13)  1 april - 15 mei 2012   1 oktober 2012 

ronde 2 (NB13)  16 mei - 30 september 2012 15 december 2012 

ronde 3 (NB12)  1 oktober - 31 januari 2012 1 april 2012 

ronde 4 (NB12)  1 februari - 31 maart 2012 15 mei 2012 
 

De ringen die je dus wilt bestellen voor de 4e ronde van 2012, dienen binnen te zijn bij 
mij vóór 31 maart 2012. Deze ringen zullen uitgeleverd worden na 15 mei 2012. Voor de 
kwekers die hun ringen vroeg willen hebben, dus de 1e ronde van 2013, die moeten hun 
bestelling uiterlijk 15 mei 2012 ingeleverd hebben. Deze ringen zullen na 1 oktober 2012 
uitgeleverd worden. 
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 
mij. 
Hans Dorst, Nico Bergsteijnweg 24 in Woudenberg of op de jaarvergadering. 



Terugblik jeugduitje 14 januari naar Vogelschow Apeldoorn 2012 
 
Op zaterdag 14 januari ben ik 
met een aantal van onze 
jeugdleden naar de landelijke 
vogelshow Vogel 2012 in 
Apeldoorn geweest. 
Een aantal weken van te voren 
kon de jeugd zich opgeven voor 
een jeugdsymposium tijdens 
deze tentoonstelling. We zouden 
dan o.a. een video bekijken en 
een rondleiding op de show 
krijgen. Dit ging helaas niet door 
omdat er te weinig aanmeldingen 
waren. Uit het hele land waren 
slechts 11 aanmeldingen, 
waarvan 6(!) van onze 
vereniging. Jeugdleden, dit is 
voor jullie echt een compliment waard, ga zo door! 
Al ging het jeugdsymposium niet door, toch ging onze jeugd natuurlijk mee naar 
Apeldoorn. Echt leuk! We hebben echt genoten van de vele duizenden schitterende  
vogels.  Op de show hebben ze nog mee gedaan met een speurtocht waarmee je een 
vermelding in “Onze Vogels” kan  winnen.  
Het is ieder jaar weer de moeite waard om deze prachtige show te bezoeken. Volgend 
jaar weer of niet, jongens?! 
 
Coenraad Verhagen 

 

 
 
 
Oproep leuke/opmerkelijke dingen uit het verleden van de vereniging 
 
Als bestuur draaien we allemaal nog geen decennium mee en zeker niet vanaf het begin 
dus willen we de leden vragen wie weet er nog leuke en/of opmerkelijke dingen uit het 
verleden? Zoals; Wat waren hoogtepunten? Hoe ging het vroeger? enz. enz. 
En wie heeft er nog materialen zoals bijvoorbeeld foto’s, dia’s, catalogussen, 
clubblaadjes enz. enz. 
We willen dit materiaal graag gebruiken. 
Graag horen we dit van u. Alvast bedankt! 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


