
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mei 2013 
 



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 
 
 



Uitnoding barbeceu vrijdag 14 juni 2013 -> GEWIJZIGDE DATUM! 
 
Vrijdagavond 14 juni (= zoals eerder aangegeven gewijzigde datum i.p.v. 22 juni) willen 
we weer met elkaar een babeceu organiseren.  
We vinden het fijn dat we ook dit jaar weer welkom zijn bij de familie Oskam aan de 
Ekris 87a in Woudenberg. Jullie worden vanaf 18:30 uur verwacht. We willen met het 
eten beginnen om ongeveer 19.00 uur. 
 
Geef u op voor deze gezellige  avond en vul onderstaande opgavestrook in!  
Iedereen, jong en oud(er ;-) is natuurlijk weer van harte uitgenodigd! 
 
De kosten voor het eten deze avond inclusief het drinken zijn:  
 

 
kinderen t/m 4 jaar      gratis 

 
 kinderen 5 t/m 12 jaar  €   3,50 
 
 volwassenen   € 10,00 

 
 

 
Opgave graag zo spoedig mogelijk bij een van de bestuursleden of via 
zangenkleur@gmail.com  
 
Dit kan uiterlijk t/m vrijdag 7 juni. 
 
Graag vooraf bij opgave of op de avond zelf betalen. 
 
Ook mailen en het geld overmaken is natuurlijk mogelijk op  
rekeningnummer 1621.76.074  
t.n.v. Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg.  
Vermeld hierbij uw naam en BBQ 2013. 
 
 

� opgavestrook barbecue vrijdag 14  juni   � 
 
 
Naam:  ………………………………………………………………… 
 
 

Meld zich aan voor de barbecue vrijdag 14 juni met: 
 

…… kinderen t/m 4 jaar     ( gratis ) 
 

…… kinderen 5 t/m 12 jaar ( €   3,50 ) 
 

…… volwassenen   ( € 10,00 ) 
 
 

Bij inlevering van deze opgavestrook graag contant betalen of vermelden dat geld is overgemaakt! 



 
 



Terugblik lezing natuurfotograaf Jan Pater dinsdag 2 april 2013 
 
Dinsdag 2 april heeft Jan Pater voor ons een mooie 
lezing gehouden in het zaaltje van de Dorpskerk in 
Maarsbergen.  
Jan Pater, natuurfotograaf, natuurgids en amateur-
veldbioloog hielt voor ons een lezing te verzorgen over 
“Weidevogels & andere vlerken”.   
Verschillende weidevogels kwamen in de lezing voorbij.  
Veel wist Jan ons hierover te vertellen.  
De kievit was deze avond een veel geziene gast. 

 
Zoeken van het eerste kievitsei, de eieren 
onder de pet, afzetten van de nesten, het is 
allemaal voorbij gekomen inclusief de vroegere 
avonturen van Evert.  
 
Ook verschillende andere vogels en dieren 
kwamen in de diaserie voorbij.   

 

 
Jan vertelde interressante weetjes over de dieren hierin bijgevallen door onze eigen 
natuurfotograaf Anton.  
Gewoon stoppen met je auto ergens tussen de weilanden in de polder en genieten van 
de natuur. Veel vogels zijn zo vanuit de auto perfect te observeren.  
Als je er even geduld voor hebt is er zo veel te zien. Veel beweging op plekken waar je, 
wanneer je er snel voorbij rijdt, normaal niets bijzonders zou zien. 
 
We hebben met elkaar genoten van een mooie lezing en een gezellige avond en sloten 
de avond af met een drankje. 
  

+ + + Belangrijk; herhaalde oproep!  + + + 
 
Zoals reeds eerder aangegeven is het bestuur momenteel niet compleet. 
 Als bestuur vinden we het belangrijk dat het bestuur wel compleet is en zo alle 
taken goed verdeelt en gedaan kunnen worden zodat het voor iedereen niet 
teveel hoeft te zijn. Want veel werk is het niet.  
We zijn daarom op zoek naar u/jou!  
De veel gehoorde opmerking; druk met werk/thuis/cursus/niet geschikt en dus 
weinig tijd geldt óók voor ons als zittende bestuursleden?!  
Help ons!!! Denk er eens over na en help ons uit de brand.  
Want zeg eens eerlijk; iemand zal het toch moeten  doen?!  En de tentoonstelling? ... 



 Dierenweetjes – Vogels deel 1 
Welke vogel legt de grootste eieren? Zijn er vogels die achteruit kunnen vliegen? Hebben vogels 

tanden? Welke vogel zingt het hardst? En wordt de Chinese vogelnestsoep daadwerkelijk van 

vogelnestjes gemaakt? Op deze en nog vele andere vragen krijg je in dit artikel een antwoord. 

Wat zijn blinde vinken? 
Bij wedstrijden werden vinken soms geblinddoekt omdat ze dan beter gingen zingen. Sommige 

eigenaars gingen zelfs zo ver dat ze de ogen van de vink met een hete naald beschadigden. De naam 

blinde vink wordt ondertussen ook op culinair gebied gebruikt. De naam verwijst naar kalfslapjes met 

gehakt erin (ook vogels zonder kop genoemd). Het gehakt wordt op klassieke wijze gemaakt met 

peper en zout en wordt vervolgens tussen twee zeer dunne laagjes kalfsschnitzels vastgepind. Het 

gerecht kan opgediend worden met verschillende soorten sauzen zoals portosaus, roomsaus, 

champignonsaus, tomatensaus, peperkoeksaus, etc. 

Welke vogel trekt het verst? 
De noordse stern (Sterna paradisaea) heeft het record wat trekken betreft. Hij nestelt in het 

noordpoolgebied en overwintert in het zuidpoolgebied. In Nederland is de noordse stern een 

zeldzame broedvogel, maar hij komt vaak voor in het hele Arctische en Antarctische gebied. 

Zijn er vogels die achteruit kunnen vliegen? 
Ja. De kolibrie, de kleinste vogel ter wereld, kan zowel voor- als achteruit vliegen en kan zelfs ter 

plaatse blijven hangen. Dat komt omdat ze kleine vleugels hebben die ze niet kunnen plooien. Door 

deze vleugels in een horizontaal vlak te bewegen, kunnen ze in de lucht blijven hangen. Om dat te 

bewerkstelligen moet de vogel zijn vleugels wel met zeer hoge snelheid bewegen (tussen 25 en 90 

vleugelslagen per seconde, naargelang het soort kolibrie). Om te kunnen voortbewegen, moet hij zijn 

lichaam lichtjes kantelen. Deze manier van vliegen wordt helikoptervlucht genoemd omdat de 

rotorbladen van de helikopter via hetzelfde principe werken. 

Kunnen vogels zweten? 
Nee. Vogels kunnen niet zweten omdat ze geen zweetklieren hebben. Toch hebben baasjes af en toe 

de indruk dat hun vogels zweten. Het dier heeft dan de zweetziekte opgelopen. Deze ziekte wordt 

veroorzaakt door de normaal goedaardige e-coli bacterie in de darmen die zich plots vermeerdert 

ten koste van de goede bacteriën. Als dat gebeurt, wordt de ontlasting niet meer omgeven door een 

vlies zodat die erg dun is en de vogels nat en smerig worden. 

Hoelang kan een kip zonder kop in leven blijven? 
Iedereen weet dat een onthoofde kip nog minutenlang kan blijven rondlopen, maar weet u ook dat 

er in de jaren veertig in de Amerikaanse staat Colorado een kip 18 maanden zonder kop heeft 

kunnen overleven? De kip werd Mike gedoopt en werd in zijn thuishaven een echte beroemdheid. 

Voor 0,25 cent kon men het dier gaan bekijken en dat leverde al snel 4500 dollar per maand op. De 

eigenaars deden er dan ook alles aan om het dier in leven te houden. Meer informatie over Mike 

vindt u in het artikel Mike - De kip die 18 maanden zonder kop leefde. 
 

 

Heeft u uw contributie al voldaan? alvast bedankt!  



Terugblik Districtsvergadering dinsdag 9 april 2013 
 
Dinsdag 9 april werd in Harmelen de halfjaarlijkse vergadering gehouden van district 
Utrecht. Nadat de vergadering was geopend door de districtsvoorzitter werd de 
bondsvoorzitter, Henk van Hout, welkom geheten. 
 
Bij de bestuursmededelingen ging de bondsvoorzitter in op de Wet Dieren die medio 
2013 van kracht wordt. In deze wet en de daarbij horende regelgeving worden ook eisen 
gesteld aan het hobbymatig houden van huisdieren, dus ook aan het houden van kooi- 
en volièrevogels.  
De Bond wil, mede in reactie hierop, komen tot een praktische richtlijn voor het houden 
en verzorgen van onze vogels. De leden wordt gevraagd om hun inbreng door een 
vragenlijst in te vullen, waarin onder andere gevraagd wordt naar de wijze van kweek en 
de omstandigheden waaronder de vogels gehouden worden.  
Aan de hand van alle ingevulde vragenlijsten, te vinden via de link 
http://www.nbvv.nl/debond/dierenwelzijn.asp, zal de Bond een artikel opstellen waarin 
de huisvestings- en verzorgingsnormen voor onze vogels worden vastgelegd. Dit artikel 
zal digitaal beschikbaar worden gesteld voor alle leden. 
Vervolgens werd het jaarverslag van de Bond besproken. Het ledenaantal van de Bond 
loopt, evenals voorgaande jaren, langzaam terug.  
 
Namens het hoofdbestuur deed de bondsvoorzitter een uitnodiging aan alle leden om 
artikelen over de kweek of verzorging van onze vogels aan te leveren die in het 
maandblad Onze Vogels geplaatst kunnen worden. Als je leuke kweekervaringen of –
resultaten wilt delen met anderen, aarzel niet en klim in de pen. Een paar foto’s maken 
het plaatje vaak helemaal compleet.  
 
Als laatste jeugdleden, noteer alvast in je agenda:  
zaterdag 12 oktober 2013 - jeugd districtdag.  
Een leuke dag waarop je met je vogels naar een tentoonstelling kunt van en voor alle 
jeugdleden van het district Utrecht. Je krijgt dan van de keurmeester uitgelegd wat goed 
is aan je vogel en waar je op moet letten bij de kweek en het selecteren van je vogels. 
Een leuke en leerzame dag, kan ik je uit ervaring zeggen!  
 
 



 


