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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 inschrijfavond Tentoonstelling dinsdag 23 oktober 

 
Inmiddels begint de drukke tijd van de tentoonstelling(en) voor veel van jullie weer te 
komen of is voor sommigen zelfs al begonnen.  
Graag willen wij jullie allemaal uitnodigen voor de inschrijfavond van onze regioshow ter 
ere van ons 50 jarig jubileum op  dinsdag 23 oktober. 
Het benodigde inschrijfformulier voor de tentoonstelling vindt u achterin dit blad en is 
eventueel digitaal te verkrijgen via zangenkleur@gmail.com.  
Wilt u deze zo compleet mogelijk invullen volgens de aanwijzingen van het 
Tentoonstellingsreglement en de nummers met groepsindeling aanhouden van het 
vraagprogramma van de NBVV? (dit graag op volgorde) Het vraagprogramma is te 
vinden op http://www.nbvv.nl/tt/downloads/vraagprogramma_definitief.pdf  
Wat ook handig is; via http://www.nbvv.nl/zoeken/vraagprogramma.asp kun je zoeken 
op vogelnaam (bijv. als er verschillende namen per soort gebruikt worden) en staat hier 
het klassenummer, soort kooi, aantal jaren in te sturen als EK, enz.  
 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is dinsdag 23 oktober. Wanneer u/jij dus deze 
avond niet kunt, graag vóór deze tijd het inschrijfformulier afgeven bij een van de 
bestuursleden. 
 
We houden deze inschrijfavond in het gebouw achter de kerk in Maarsbergen.  
De avond willen we beginnen om 20.00 uur. Zie de verdere indeling van de avond 
verderop in dit blad. 

 
We willen verder weer een deel van de mooie vogelfilm “The Life of Birds” kijken. 

 

Beschrijving “”The Life of Birds”: 
The Life of Birds onthult de fascinerende levens van de 
meest uiteenlopende vogels. Meer dan 9000 soorten vliegen 
rond over onze aarde. 
Deze series laten de vogels in hun schitterende details zien 
en onthullen de geheimen van hun fenomenale succes. 
 

David Attenborough maakte voor deze serie gebruik van de 
verst ontwikkelde filmtechnologieën, waaronder infrarood 
camera's om diep in grotten te filmen, speciale 
röntgentechnieken voor beelden van het ei in het 
vogellichaam, slow motion film om het gecompliceerde 
vliegen van een vogel te onthullen en speciale UV camera's 
om een blik op de wereld te werpen vanuit het gezichtsveld 
van een vogel. 
   

Wilt u een voorproefje? (toets op link + Ctrl) 

http://www.pbs.org/lifeofbirds/ 
 
We hopen als bestuur op een geslaagde avond met een grote opkomst, veel 
inschrijvingen voor de regiotentoonstelling en een gezellige avond! 

 
 



Districttentoonstelling 2012 in Soest 
 
De districttentoonstelling van district Utrecht wordt ook dit jaar 
georganiseerd door vogelvereniging "de Soester Vogelvrienden" 
Soest.  
Dit jaar echter geen ééndags tentoonstelling zoals vorig jaar maar 
de normale/gebruikelijke geplande tentoonstelling van dinsdag 11 
t/m zondag 16  december in het clubgebouw "Vogelzang" in het 
Desmond Tutu-centrum, Molenstraat 8d, 3764 TG, Soest.  
Het gebouw is bereikbaar via de ingang aan de van Goyenlaan. 
 
Meer informatie is ons nog niet bekend. 
 
Het zou leuk zijn als ook van ons weer leden meedoen. De inschrijfformulieren zullen 
weer bij de resultatenlijsten van de tentoonstelling gevoegd worden en zijn t.z.t. 
eventueel digitaal te verkrijgen via http://www.soestervogelvrienden.nl   
Meld u aan en laat zien wat voor een prachtige vogels er binnen onze vereniging 
gekweekt worden! 
Ook het bezoeken van deze tentoonstelling met mooie kwaliteit vogels uit onze 
provincie is natuurlijk de moeite waard. 
 
 



Terugblik lezing Johnny Wierda dinsdag 4 september 2012 
 
Dinsdag 4 september hield Johnny Wierda voor ons de presentatie “Volières over de 
wereld”. Tijdens de presentatie kwamen foto’s van tal van volières van bekende en 
onbekende vogelkwekers langs.  
Met een gezellige groep leden hebben we genoten van de rondreis langs verschillende 
kwekers over de hele wereld. 
 
 

Ringen 1e bestelronde 2013 

 
Voor degenen die ringen hebben besteld met de 1e bestelronde 2013, die zijn binnen! 
Hans neemt de ringen mee naar de inschrijfavond dinsdag 23 oktober 2013.  
Een extra reden dus om te komen… 
 

 



Hulp voor, tijdens en na de tentoonstelling 
 
Voor de regiotentoonstelling van donderdag 22 t/m zaterdag 24 november gehouden 
kan worden zal er nog veel moeten gebeuren.  
Veel dingen moeten vooraf gebeuren zoals het invoeren van de vogels, de opmaak van 
de catalogus, printwerk, versturen enz. enz. Dit werk zal veelal vooraf door het bestuur 
moeten gebeuren.  
 
Graag willen we jullie vragen om jullie hulp met bijvoorbeeld: 

- opbouwen en inrichten van de zaal dinsdag 20 
november overdag 

- voordragen tijdens de keuring woensdag 21 
november overdag 

- aankleden zaal donderdag 22 november overdag 
- begeleiden schooljeugd met quiz vrijdag 23 

november overdag 
- afbreken zaterdag 26 november na de show 

 
Ook tussendoor is natuurlijk regelmatig hulp welkom zoals 
bediening van de bar, verkoop van loten en de catalogus, of 
de enveloppenverkoop.   
 
Het zou fijn zijn wanneer we wat hulp van u/jou kunnen 
krijgen zodat alles wat verdeeld kan worden en we er met 
z’n allen een geslaagde show van kunnen maken.  
 
Met de inschrijfavond, via zangenkleur@gmail.com of via één van de bestuursleden 
zouden we graag willen weten wanneer u/jij vrij ben(t) en ons wilt helpen. Na de 
inschrijfavond maken we hier een duidelijke planning van wie wanneer verwacht wordt.  
Alvast bedankt voor al jullie medewerking! 
 
 
 
 



Avertenties voor de Tentoonstellingscatalogus 
 
Ook dit jaar is het weer belangrijk dat we voor de tentoonstellingscatalogus weer geld 
krijgen van advertenties van bedrijven, winkels of instellingen.  
Zij kunnen tegen een relatief lage vergoeding een advertentie plaatsen in onze 
jubileumcatalogus. Dit kan al vanaf € 15,00 voor een advertentie van ca. 80 x 60 mm.  
Het zoeken van bedrijven voor een advertentie is daarom erg belangrijk. Door deze 
advertenties kunnen we o.a. de catalogus en vogelblaadjes afdrukken en/of versturen 
per post. Zo kunnen we de contributie voor de leden zo laag mogelijk houden.  
(wilt u ook het vogelblad digitaal i.p.v. per post? mail dan naar zangenkleur@gmail.com) 
 
Soms is het best wel eens moeilijk om nieuwe adverteerders te 
vinden vanwege tijd e.d. Toch wordt het gelukkig door veel 
bedrijven/winkels wel gedaan ondanks de economisch moeilijke 
periode.  
Misschien kent u wel een bedrijf of winkel, waar u vaak komt of 
bijvoorbeeld via bekenden of familie, dat genegen is onze 
vereniging te steunen door het plaatsen van een advertentie. 
 Als onbekende is het vaak moeilijker maar als u ergens bekend 
bent gaat het vaak gemakkelijk. 
Ook spullen voor de verloting zijn natuurlijk van harte 
welkom!  
 
Heeft u een advertentie? Geef het door aan een van de 
bestuursleden of mail naar zangenkleur@gmail.com, want elke 
euro is er één en die hebben we héél hard nodig. 
 
Alvast bedankt voor het meedenken, steun de vereniging! 
 

 
 



Regionale vogeltentoonstelling georganiseerd door: 
 
Vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg e.o. 
 

Hierbij willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan onze jubileum 
tentoonstelling ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan. Deze regionale tentoonstelling 
wordt gehouden van donderdag 22 t/m zaterdag 24 november 2012. 
 
Secretariaat:   Daan Huisman   

John F. Kennedylaan 101, 3931 XH te Woudenberg 
Tel: 06-38223384  Email: zangenkleur@gmail.com 

 
Locatie:  Zaal Tafeltennisvereniging “Smash”, Schoolstraat 2, 3931 JC Woudenberg 
 
Inschrijvingen:  Inschrijvingsformulieren dienen uiterlijk woensdag 24 oktober 2012 bij 

bovengenoemd secretariaat binnen zijn. 
 
Inschrijfgeld:  Volwassenen 

Enkelingen:  € 1,00 per vogel 
   Stellen: € 2,00 per stel  
   Stammen:  € 4,00 per stam 

Bij inzending van meer dan 10 vogels vanaf 11e vogel gratis inzenden 
(inschrijfgeld incl. catalogus max. € 12,00) 

    

Jeugdleden (mits geboortedatum op het inschrijfformulier is ingevuld) 
   Enkelingen:  € 0,50 per vogel 
   Stellen: € 1,00 per stel  
   Stammen:  € 2,00 per stam 
   Bij inzending van meer dan 10 vogels vanaf 11e vogel gratis inzenden 
   (inschrijfgeld incl. catalogus max. € 7,00) 
 

   De catalogus van € 2,- is voor alle inzenders verplicht. 
 
Betaling:  Het inschrijfgeld dient voldaan te worden bij inschrijving.  

Betalen kan contant of via bank. Rabobank rekeningnr: 1621.76.074 t.n.v. 
Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg 

 
Vogels inbrengen:  Dinsdag 20 november 2012 van 19:00 uur tot 21:00 uur. 
 
Keuring:   Woensdag 21 november 2012 bij kunstlicht. 
 
Opening TT:  Donderdag 22 november 2012 om 20.00 uur opening tentoonstelling met 

bekendmaking van de algemeen kampioenen. 
 
Openingstijden:  Donderdag 22 november 2012  20.00 uur - 22:00 uur. 
   Vrijdag 23 november 2012   10.00 uur - 22:00 uur. 
   Zaterdag 24 november 2012  10.00 uur – 14:30 uur. 
 
Verloting:  Zaterdag 24 november 2012 om 14.00 uur 
 
Prijsuitreiking:  Zaterdag 24 november 2012 om 15:00 uur. 
 
Vogels afhalen:  Zaterdag 24 november 2012 direct na de verloting, prijsuitreiking en 

sluiting van tentoonstelling. 



Prijzenschema regiotentoonstelling 2012 
 
Bij de categorie EK vogels worden per kampioensgroep de volgende prijzen 
verdeeld: 
1 t/m 10 vogels   : kampioen (mits deze 89 punten of meer behaald heeft) 
11 t/m 20 vogels : kampioen, eerste prijs 
21 t/m 30 vogels            : kampioen, eerste, tweede prijs 
31 t/m 40 vogels            : kampioen, eerste, tweede, derde prijs 
41 t/m 50 vogels           : kampioen, eerste, tweede, 2x derde prijs 
51 t/m 60 vogels           : kampioen, eerste, 2x tweede, 2x derde prijs 
Meer dan 60 vogels     : kampioen, eerste, 2x tweede, 3x derde prijs 
Vogels met 87 punten of minder komen niet in aanmerking voor een prijs. 
 

Bij de categorie stammen worden per kampioensgroep de volgende prijzen verdeeld: 
1 t/m 3 stammen : kampioen (mits deze 358 punten incl. eenheidspunten of meer behaald hebben) 
4 t/m 6 stammen         : kampioen, eerste prijs 
7 t/m 9 stammen        : kampioen, eerste, tweede prijs, enz. 
Stammen met 350 punten incl. eenheidspunten of minder komen niet in aanmerking voor een prijs. 
Individuele vogels van stammen worden niet als enkeling gekeurd en komen dus niet in aanmerking als 
groepskampioen. Ze dingen wel mee naar de titel Algemeen kampioen/mooiste vogel van de show en het 
bondskruis. 
 

Bij de categorie stellen worden per kampioensgroep de volgende prijzen verdeeld: 
1 t/m 3 stellen  : kampioen (mits deze 179 punten incl. eenheidspunten of meer behaald hebben) 
4 t/m 6 stellen         : kampioen, eerste prijs 
7 t/m 9 stellen        : kampioen, eerste, tweede prijs, enz. 
Stellen met 175 punten incl. eenheidspunten of minder komen niet in aanmerking voor een prijs. 
Individuele vogels van stellen worden niet als enkeling gekeurd en komen dus niet in aanmerking als 
groepskampioen. Ze dingen wel mee naar de titel Algemeen kampioen/mooiste vogel van de show en het 
bondskruis. 
 

Bij de categorie OK vogels worden alle vogels als één groep gekeurd en worden de prijzen als volgt 
verdeeld: 
1 t/m 10 vogels  : eerste prijs 
1 t/m 20 vogels              : eerste, tweede prijs, enz. 
 

Alle prijs winnende vogels worden in principe bepaald door de keurmeesters. 
 

Algemeen kampioen enkeling: Is de hoogst gewaardeerde vogel van de TT. Zijn er twee of meer vogels 
met een gelijk aantal punten, dan wordt de algemeen kampioen, mits mogelijk, door de keurmeesters 
bepaald. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de algemeen kampioen door loting bepaald onder toeziend 
oog van de keurmeesters. 
 

Algemeen kampioen stammen: Is de hoogst gewaardeerde stam van de TT. Zijn er twee of meer 
stammen met een gelijk aantal punten, dan wordt de algemeen kampioen, mits mogelijk, door de 
keurmeesters bepaald. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de algemeen kampioen door loting bepaald 
onder toeziend oog van de keurmeesters. 
 

Algemeen kampioen stellen: Is het hoogst gewaardeerde stel van de TT. Zijn er twee of meer stellen 
met een gelijk aantal punten, dan wordt de algemeen kampioen, mits mogelijk, door de keurmeesters 
bepaald. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de algemeen kampioen door loting bepaald onder toeziend 
oog van de keurmeesters. 
 

Bondskruis: Het bondskruis wordt toegekend aan de kampioen of aan de hoogst gewaardeerde vogel, in 
de van toepassing zijnde kampioensgroep, die eigendom is van een vol lid (van Zang & Kleur 
Woudenberg, gast- of verenigingsleden komen niet in aanmerking voor het bondskruis). Om in 
aanmerking te komen voor het bondskruis moet de vogel minimaal 90 punten behaald hebben. Mocht dit 
niet het geval zijn dan wordt het bondskruis doorgeschoven naar de volgende kampioensgroep. 
De kampioensgroep voor het bondskruis in het jaar 2012 is de groep Duiven en kwartels. 
 

Bondsmedailles: Per 50 ingestuurde vogels ontvangt de vereniging 1 bondsmedaille van de NBvV, deze 
zullen verdeeld worden over de diverse kampioenen die niet in aanmerking voor het bondskruis zijn 
gekomen. 
 



Derby: De derby prijs wordt toegekend aan een EK vogel met ringnummer 1, u geeft dit op het 
inbrengformulier d.m.v. de hoofdletter D aan, welke EK vogel(s) er geringd zijn met ringnummer 1. 
 

Vrije derby: Er is de mogelijkheid om mee te doen aan de vrije derby wedstrijd, u geeft op het 
inbrengformulier d.m.v. de hoofdletters VD aan, welke van uw EK vogels er volgens u het hoogste aantal 
punten zal gaan behalen. 
 

Inzendersklassement: Vijftal kampioen wordt de inzender die met zijn 5 hoogst gewaardeerde EK vogels 
opgeteld het hoogste aantal punten heeft behaald. Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken naar de 
zesde, zevende enz. vogel. Mocht er dan nog geen verschil zijn, dan wordt er geloot. De plussen (+) en  
minnen (-) worden in de totaaltelling, bij het klassement beste vijftal, buiten beschouwing gelaten. 
 

Prijzenschema jeugdklasse:  
Alle EK vogels worden als 1 groep gekeurd: 
1 t/m 5  vogels             : kampioen 
6 t/m 10 vogels           : kampioen, eerste prijs, enz. 
 

Alle OK vogels worden als 1 groep gekeurd: 
1 t/m 5 vogels            : eerste prijs 
6 t/m 10 vogels             : eerste, tweede prijs, enz. 
 
 



Tentoonstellingsreglement 2012 
 

1. De inschrijving staat open voor alle leden aangesloten bij een van de door 
ons aangeschreven verenigingen en persoonlijk uitgenodigde inzenders. 

2. Ingeschreven wordt met inachtneming van het bepaalde in het NBvV 
tentoonstellingsreglement en de hierna te noemen wijzingen en aanvullingen. 

3.  Alle vogels die genoemd worden in het NBvV vraagprogramma 2010-2014 
kunnen worden ingezonden, m.u.v. van alle zangkanaries. 

4. Alle genoemde soorten uit het NBvV vraagprogramma (bijv. ongeringde of overjarige vogels) 
kunnen als open klasse vogels worden ingezonden. Deze worden echter samengevoegd als aparte 
kampioensgroep OK. 

5.   De inschrijving dient op een nader bepaalde datum met een volledig ingevuld inschrijfformulier bij 
het bestuur aanwezig te zijn. Op het inschrijfformulier moet worden aangegeven: het 
klassenummer, de soortnaam en/of de kleurslag van de vogel, en of het een EK of OK vogel 
betreft. Na inschrijving is wijziging van inschrijving niet meer mogelijk. Bij de inschrijving moet het 
inschrijfgeld, dat jaarlijks wordt vastgesteld, worden voldaan. Bij uitnodiging tot inschrijving zal het 
inschrijfgeld worden vermeld. 

6.   De vogels moeten worden ingebracht en afgehaald op een door het bestuur vastgesteld tijdstip. De 
vogels kunnen alleen worden ingebracht en afgehaald op vertoon van het inbreng/afhaal formulier. 
Tijdens het inbrengen en afhalen van de vogels is het niet toegestaan achter de tafels te komen, 
anders dan op uitnodiging van het bestuur. 

7.   De ingezonden vogels worden tentoongesteld in eigen tt-kooien, welke voldoen aan de 
reglementen van de NBvV. Tevens moet de kooi voorzien zijn van het daarvoor beschikbaar 
gestelde etiket met nummer, welke op het midden van de tt-kooi moet worden aangebracht. De 
kooien dienen schoon, in goede staat en zwart/wit van kleur te zijn. De vereniging kan in 
uitzonderlijke gevallen kooien beschikbaar stellen. Hiervoor dient u contact op te nemen met het 
bestuur. Bij optreden van schade dient deze vergoed te worden. Vogels die overgeplaatst moeten 
worden in draadkooien, dienen door de inzender zelf in de daarvoor aangewezen kooien te worden 
geplaatst. Afhalen gaat op dezelfde wijze.  

8.   Als bodembedekking voor alle tt-kooien is schelpenzand m.u.v. van grasparkieten, agaporniden, 
forpussen en catharina parkieten. Deze moeten op zaad ingebracht worden. 

9.   De ingezonden vogels mogen alleen een door de bond goedgekeurde vaste voetring dragen. Dus 
de vogels mogen niet voorzien zijn van een verwijderbare kleur en/of knijpring. Dit geldt niet voor 
endoscopisch gesekste vogels met bijbehorende ring. 

10.   Zieke en/of gebrekkige vogels en/of vogels in vuile kooien worden bij inzending onherroepelijk 
geweigerd. Vogels die tijdens de tt een zieke indruk maken worden verwijderd. Voor ziekte, sterfte 
en/of beschadiging  van de vogels tijdens de tt is het bestuur niet aansprakelijk. 

11.   Vogels en kooien zijn tijdens de tt verzekerd tegen brand en diefstal. Eventuele schade kan echter 
alléén worden vergoed wanneer de waarde (naar redelijkheid) is ingevuld op het inschrijfformulier. 

12.   Tijdens de tentoonstelling mogen er geen vogels van de stelling worden genomen. Dit is alleen 
toegestaan op verzoek en/of onder begeleiding van een bestuurslid en slechts in die gevallen dat 
dit voor de vogel direct noodzakelijk is. 

13.   Reclames over het toekennen van prijzen en/of punten kunnen alleen tijdens de 
tentoonstellingsdagen gehoord worden. U dient zich dan te wenden tot een bestuurslid. 

14.   Inenting van de in te zenden of te koop aangeboden grondvogels is verplicht. Entverklaringen 
dienen uiterlijk bij het inbrengen van de vogels afgegeven te worden bij het bestuur. 

15.   Het bestuur zal na de keuring de ringen van de prijswinnende vogels controleren op het kweekjaar 
en het kweeknummer. Bij onjuiste gegevens volgt diskwalificatie. 

16. Verkeerd ingeschreven vogels in een hoofdgroep dingen niet mee naar de prijzen, tenzij het 
bestuur hierover ander beslist. 

17.   De tentoongestelde vogels kunnen te koop worden aangeboden. De vastgestelde verkoopprijs mag 
niet veranderd worden en moet aan het bestuur of daarvoor aangewezen personen worden 
opgegeven. Deze vogels kunnen pas na sluiting van de tentoonstelling worden afgehaald. Tevens 
is het voor iedere inzender mogelijk om maximaal 20 vogels te koop aan te bieden in de 
verkoopklasse. Op de verkochte vogels wordt 10% van de verkoopprijs als administratiekosten 
ingehouden ten gunste van de vereniging. 

18.   De keuring zal plaats vinden onder kunstlicht. 
19. Als er vogels zijn die speciaal voer moeten hebben, dan dient men dit bij het inbrengen van de 

desbetreffende vogels duidelijk op te geven. Men dient zelf voor het voer zorg te dragen en op de 
verpakking de kooinummers te vermelden. 



20.   De vogels worden onderverdeeld in de volgende kampioensgroepen: 
          EK vogels                                             Stammen/Stellen  
  1. - Kleurkanaries      - Kleurkanaries 
  2.  - Postuurkanaries                     - Postuurkanaries 
  3.  - Zebravinken                 - Tropen (kampioensgroep 3-4-5-8)  
      4.  - Tropen 1 (hfdgroep 48-49-50-51-52)  - Kromsnavels (kampioensgroep 6-7) 
 5.  - Tropen 2 (hfdgroep 53-54-55-56-57-58-59) 
    6.  - Grasparkieten 
    7.  - Overige kromsnavels 
    8.  - Duiven en kwartels 

Er worden geen kampioensgroepen samengevoegd. Een uitzondering hierop zijn de 
kampioensgroepen tropen 1 en tropen 2. Mocht in één van deze twee groepen minder dan 15 
vogels ingezonden worden, dan worden deze groepen wel samengevoegd. Bij een groot aantal 
vogels per kampioensgroep zal de groep gesplitst worden. 

21. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van uw adresgegevens in de tentoonstellingscatalogus 
dan dient uw dit aan te geven op het inschrijfformulier. 

22.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2 van dit reglement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In deze vogelpuzzel zoeken we zestien vogelnamen van zeven letters. Ontdek de vogels door 
paardensprongen te maken in de letterblokken hierboven. Bij een paardensprong ga je steeds 
een hokje opzij (links/rechts) en twee naar boven of beneden. Of twee stapjes opzij en één naar 
boven of beneden. Let op, het moeten vogelnamen van zeven letters zijn. Je houdt per 
letterblok dus steeds één letter over. Zet de zestien letters die je overhoudt achter elkaar. Je 
ontdekt zo een gezegde. 

 

Meeuwen kom je vooral 
langs de zee tegen. Ze 
vinden hier hun voedsel: 
kleine krabben en visjes. 
Toch komen meeuwen ook 
tot 100 kilometer uit de 
kust voor. Daar gaan ze 
bijvoorbeeld tussen het 
vuilnis op zoek naar 
voedsel. 
 
Er zijn heel wat 
verschillende 
meeuwensoorten. De meest 
voorkomende meeuwen in 
Nederland zijn de 
zilvermeeuw (witte kop, 
lichtgrijze vleugels, gele 
ogen), kokmeeuw 
(chocoladebruine kop), 
stormmeeuw (witte kop en 
zwarte ogen) en grote en 
kleine mantelmeeuw 
(zwarte of donkergrijze 
vleugels). Wist je dat 
sommige meeuwen heel 
oud kunnen worden? Een 
zilvermeeuw kan soms wel 
meer dan 45 jaar oud 
worden… 



 


