
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Augustus 2013 
Met o.a. 
Jongvogelavond maandag 9 september a.s.  

met dhr. Schalkwijk uit IJsselstein en dhr. Wijgerde uit Waalwijk 
Ringenbestelling 2e ronde 2014 



Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg 
 
Voorzitter: 
Erik-Jan Huisman  
de Heuvel 5    3931 RH  Woudenberg  tel. 033 - 2866901 
 
1e Secretaris en ledenadministratie: 
Daan Huisman  
John F. Kennedylaan 101   3931 XH  Woudenberg  tel. 033 - 2587823 
 
2e Secretaris: 
 
vacature 
 
Penningmeester:  
Gert Snitselaar  
Langbroekerdijk B-21  3947 BA 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:  (Let op! Bedragen gewijzigd) 
Senioren leden €  26,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar €  14,50 / Gastleden €  14,00 per jaar 
 
 



Uitnodiging jongvogelavond maandag 9 september 2013 
 
Maandag 9 september zijn jullie weer van harte welkom op de jongvogelavond. De 
avond wordt dit jaar weer gehouden in het zaaltje achter de kerk in Maarsbergen vanaf 
ongeveer 20.00 uur.  
We willen deze avond de vogelsoorten splitsen in een 
groep kanaries en een groep overige vogels. Dit jaar 
hebben we voor de groep kanaries  dhr. T. Schalkwijk 
uit Ijsselstein en voor de overige vogels dhr. P. 
Wijgerde uit Waalwijk.  
We hopen dat we met z'n allen een behoorlijk aantal 
mooie jonge gekweekte vogels mee kunnen brengen 
zodat we er een leerzame avond kunnen hebben.  
Kortom, kom allemaal en maak er een gezellige en 
leerzame avond van!  
 
Graag zouden we een indicatie hebben van het aantal vogels wat leden mee willen 
nemen.  
Ook een paar van uw vogels zorgt namelijk voor meer verscheidenheid en zo een mooie 
gevarieerde avond èn een kijk van anderen op uw vogels.  
Doorgeven kan telefonisch aan Erik-Jan Huisman (tel. 033-2866901) of per mail 
zangenkleur@gmail.com  
  
 

Inschrijfavond Tentoonstelling dinsdag 29 oktober 2011  
 
Noteer alvast in uw agenda: 
Dinsdag 29 oktober vanaf 20.00 uur is dit jaar de inschrijfavond voor de tentoonstelling 
2013 in het zaaltje achter de kerk in Maarsbergen. 
Het opbouwen van de tentoonstelling en inbrengen is woensdag 20 november. De 
tentoonstelling zelf wordt gehouden van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 november 
in de zaal van TTV Smash. We hopen dat iedereen goed gekweekt heeft en we met 
elkaar mooie vogels in kunnen sturen en zo een mooie tentoonstelling kunnen 
houden.Verdere info en het inschrijfformulier volgt in het volgende vogelblad.  
Alvast uw hulp op deze dagen gevraagd!. 
 
 
Terugblik barbecue vrijdag 14 juni 2011 
 
Vrijdagavond 14 juni hebben we met verschillende leden weer genoten van de jaarlijkse 
barbecue bij de familie Oskam. Rond half zeven was het zover, iedereen was weer van 
harte welkom. De spullen werden gereed gemaakt en alle aanwezigen konden genieten 
van ruim voldoende eten en drinken, waar ook dit jaar Eef weer z'n bijdrage aan heeft 
geleverd. Het was een gezellige en mooie avond. Terwijl de groteren zich nog tegoed 
deden aan het vlees, de salades van Eef en een drankje genoot de (jongere) jeugd 
inmiddels met wat ballen van de ruimte aan de Ekris.  
Op de foto’s in de bijlage is nog korte indruk van de avond te zien. 
 



 

Ringenbestellen 2e ronde 2014 
 
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. 
Voor degene die de eerste ronde 2014 hebben 
gemist en toch in winter willen gaan kweken is 
er de 2e bestelronde 2014. 
 
Deze ringen moeten met formulier èn geld worden besteld voor 1 oktober 2013  
en zullen dan rond december worden uitgeleverd! 
Als er nog vragen zijn of je hebt met spoed nog ringen nodig neem dan contact op met 
ringencom. Hans Dorst, Nico Bergsteijnweg 24 3931 CD  Woudenberg Tel 033-2865041  





 

Ook de vogelhouders worden bedreigd door de Positieflijsten, teken de Petitie !!! 
Op 19 juni stuurde de staatssecretaris Dijksma haar Positieflijst voor zoogdieren naar de Tweede 

Kamer. Het komt erop neer dat, behalve de landbouwhuisdieren, de hond en de kat, nog 6 soorten 

zoogdieren mogen worden gehouden, dat 33 soorten onder strikte voorwaarden mogen en dat ruim 

5400 soorten worden verboden. Honderden soorten die nu door liefhebbers worden gehouden, zijn 

straks verleden tijd. 

Heeft ú al getekend?   
Klik op deze afbeelding!!  

Laat uw hobby niet te gronde richten door politici die er geen enkel oog voor hebben hoe belangrijk 

het houden van dieren is voor mensen en voor het overleven van de gehouden diersoorten. Teken 

daarom zelf deze petitie vandaag nog en laat familie, vrienden en kennissen ook tekenen. 

 

 
Column      ir. Ed.J. Gubels, populatiegeneticus 

 

Recht doen aan dieren? of toch alleen maar ambities van mensen? 

In een ‘wetenschappelijk’ rapport vond ik een uiterst bedenkelijke stelling: 

“Dieren die leven in de natuurlijke omgeving zijn daaraan aangepast (survival of the 

fittest). De nietaangepaste dieren hebben het niet gered (door natuurlijke selectie).” 

Die stelling werd geponeerd om te beweren dat ‘het leven in de natuur’, en dan met 

name het gedrag van dieren in de natuur, de standaard en de norm is (zou moeten zijn) 

voor de wijze waarop mensen dieren mogen houden. 

 

Op zich klinkt die stelling ‘heel logisch’, ze sluit in ieder geval aan bij wat de meeste mensen menen te weten 

van het leven in de natuur. Maar ja, het gaat hier wèl om wetenschappers. En het staat wèl in een rapport (in 

opdracht van de overheid) dat vergaande gevolgen heeft voor de toekomst van de houderij van 

gezelschapsdieren in Nederland. 

Dat een gedreven dierenactivist met een wat al te beperkte biologische kennis in het vuur van zijn betoog op 

deze wijze uitglijdt, nou ja, het zij zo. Maar dat dit zonder enige terughoudendheid door wetenschappers 

wordt beweerd, dat overschrijdt de grenzen van het betamelijke. Dat vraagt niet alleen, dat smeekt zelfs om 

een reactie. 

 

Het gesprek over ‘recht doen aan dieren’ lijkt steeds minder te gaan over hoe dieren hun leefomstandigheden 

beleven. In plaats daarvan komen er ‘meningen’ en ‘politieke overtuigingen’. En daarbij worden dan weer 

‘bewijzende’ argumenten gezocht, de logisch klinkende redeneringen die de toehoorder moeten overtuigen. 

Zo gaat dat nu eenmaal bij het lobbyen voor ‘visies’. 

Dat is een heel ander speelveldje dan dat waarin de wetenschap zich hoort te bewegen. Daar zou het om 

integere wetenschappelijke afwegingen moeten gaan, niet om eigen opvattingen of om door de opdrachtgever 

gewenste uitkomsten. 

Misschien moesten we eerst maar eens wat ordening brengen in onze verwarring over feiten en fictie. Er is 

veel dat we kunnen leren uit de reacties en de gedragingen van gehouden dieren. Daarnaast zijn er te veel 

bedenksels van mensen over wat die dieren ‘misschien wel’ zouden kunnen ervaren. Die lijken wat minder 

relevant voor de realiteit van onze dieren. De dierenwelzijnsdiscussie ging toch over ‘recht doen aan dieren’? 

Toch niet over veronderstellingen van mensen of over hun politieke idealen en ambities? 



 


