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www.aviculturawoerden.nl

Agenda 
Maandag 6 maart 2017 

Lezing met Alexander Koenders 
Zie voor meer info in dit clubblad 

vanaf 20:00 uur in clubgebouw 

  

Zaterdag 11 maart 2017 
Vogelmarkt 

van 10:00 - 13:00 uur 

  

Maandag 20 maart 2017 
Jaarvergadering 
vanaf 20:00 uur 

 

Vrijdag 7 april 2017 
Paasbingo 

vanaf 20:00 uur 

 

Zaterdag 8 april 2017 
Vogelmarkt 

van 10:00 - 13:00 uur 

 

Zaterdag 13 mei 2017 
Vogelmarkt 

van 10:00 - 13:00 uur 

 

Zaterdag 27 mei 2017 
Ledenuitje naar Beekse Bergen 

 

Zaterdag 3 juni 2017 
Jaarlijkse BBQ 

vanaf 17:00 uur 

 
 
 
 

 
AANMELDINGSFORMULIER 

Vogelvereniging  

AVICULTURA Woerden. 
 
Dhr./Mevr.......................................................................... 

Adres.................................................................................... 

Postcode............................................................................. 

Woonplaats....................................................................... 

Geboortedatum............................................................... 

Telefoonnummer............................................................ 

Kweeknummer................................................................ 

E-mailadres....................................................................... 

IBAN…………………………………………………………… 

Door ondertekenen van dit formulier geeft u 
toestemming aan Vogelvereniging Avicultura 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening 
af te schrijven en aan uw bank om doorlopend 
een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van 
Vogelvereniging Avicultura. Als u het niet eens 
bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 
na afschrijving contact op met uw bank. 
 
Datum.................................................................................. 
 
Handtekening................................................................... 
 

De contributie voor leden is € 32,00 per jaar, en 

jeugdleden en gastleden betalen € 16,00 en leden 

krijgen elke maand het blad “onze Vogels” thuis 

gestuurd. Voor opsturen van dit aanmeldformulier  

en/of verdere inlichtingen kunt u zich altijd 

wenden tot onze secretaris. 
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Van de Redactie 
 

Het eerste clubblad van dit jaar hebben we de  
staartmees in het zonnetje gezet. Dit clubblad staat 
ook in het teken van de jaarvergadering. We hopen 
op een goede opkomst. Ook zijn er weer foto’s van 
leden met de roofvogelavond te vinden in dit 
clubblad. 
 
De Redactie 
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Colofon 
 

Voorzitter:   
G. Spelt 

 0348 – 431392 
voorzitter@aviculturawoerden.nl 

Secretaris:  
 E. Westerhoud 

 06 - 28977032 
secretaris@aviculturawoerden.nl 

1e Penningmeester:   
J. de Ruiter 

 0348-412091 
penningmeester@aviculturawoerden.nl 

2e Penningmeester:   
S.C. Vijfhuizen 

 06 – 25106106 

Materiaal Commissaris:   
J. van Zuilen 

 06 – 43402195 
materiaal@aviculturawoerden.nl 

Algemeen Bestuurslid: 
L. de Wit 

 06 – 23234618 

Ringencommissaris & TT Secretaris: 
T.A.M. Vermeulen 

 0348 - 692031 
ringen@aviculturawoerden.nl 

Website & Promotie:   
J. de Ruiter 

 0348-412091 
webmaster@aviculturawoerden.nl 

Redactie Clubblad 
clubblad@aviculturawoerden.nl 
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Roofvogelavond 2017 
20 februari hebben we weer een gezellige avond met Jan de Bruin met een 

aantal mooie roofvogels en een kookaburra Nova. Zo heeft jongste roofvogels, 

Mowgli de Afrikaanse oehoe en Balthazar de jonge steppenarend 

meegenomen. Al de vogels hebben een stukje gevlogen door het clubgebouw. 

  

Ondanks er minder bezoekers waren was het toch weer een geslaagde 

roofvogelavond. En als u niet kon, misschien volgend jaar of misschien gaan 

we dit jaar nog een workshop organiseren in de maand september. We 

houden u op de hoogte en houd de agenda goed in de gaten. 

 

Het Bestuur 
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Jaarverslag 2016 
Traditiegetrouw wordt er bij Avicultura een nieuwjaarsreceptie gehouden. Met het clubgebouw nog 
in kerstsfeer maar de kalender op 4 januari 2016 wordt het nieuwe jaar van onze vereniging 
begonnen. De beste wensen voor het hele jaar! 
De vogelmarkten hebben een vaste plaats gekregen in de agenda. De zomermaand augustus 
worden overgeslagen en ook in de tentoonstellingsmaand november is er geen aparte vogelbeurs. 
De ene keer wat meer bezoekers en de andere keer wat meer vogels maar een activiteit die 
gewaardeerd wordt door de leden. Niet alleen leden van Avicultura maar ook leden van omliggende 
verenigingen weten het clubgebouw te vinden tijdens de beurzen. 

22 februari is Jan de Bruin van Vogelfreak met een aantal bijzondere vogels aanwezig. Hij houd 
demonstraties met roofvogels en weet de aanwezigen te boeien met een aantal roofvogels uit zijn 
collectie. De opkomst was prima! In mei zijn een aantal leden naar Roosendaal geweest om buiten 
met de vogels van Jan te vliegen. 

De paasbingo wordt dit jaar gehouden op 11 maart onder leiding van Cees Vijfhuizen. 

14 maart de jaarvergadering. Naast het bestuur waren er 10 leden aanwezig. Alle verslagen zijn 
besproken en goedgekeurd door de leden.  

21 maart heeft Simon van der Luit een diapresentatie verzorgd over de bijzondere vogels uit 
vogelpark Avifauna. Als verzorger heeft hij al veel kweekresultaten behaald en met veel 
wetenswaardigheden heeft hij er een boeiende avond van gemaakt. 

Op 23 mei een avond voor de kanarieliefhebbers. Rob Kristel verzorgd een interessante lezing over 
kweek en tentoonstellen van kleur en postuurkanaries. 

Zaterdag 18 juni hebben we de jaarlijkse BBQ weer gehouden. Het weer werkte niet helemaal mee 
dus werd er nog snel een partytent gehaald om de BBQ niet in het water te laten vallen. De familie 
De Ruiter had de catering weer prima voor elkaar! Een gezellige middag en avond die volgend jaar 
zeker weer herhaald gaat worden. 

19 september de tafelkeuring met dit jaar drie keurmeesters om de jonge vogels van commentaar 
te voorzien. Afwisselend werden de aanwezige kanaries, tropen en parkieten besproken. De 
opkomst was prima en de deelnemers kunnen terugkijken op een gezellige en leerzame avond. 

Half november(15-19) stond de tentoonstelling weer op het programma. Met weer een stijging van 
het aantal inzendingen kunnen we terugkijken op een geslaagde tentoonstelling. Naast de leden ook 
steeds meer inzenders van verenigingen om ons heen.  

Op 16 december als laatste activiteit de kerstbingo. Deze wordt bezocht door steeds meer leden. 

Ed Westerhoud 
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Uitnodiging Jaarvergadering 
 
Beste leden, 
 
Hierbij willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van de jaarvergadering van 2017. 
Deze zal gehouden worden op maandag 20 maart om 20:00 uur in het clubgebouw. 
 
Agenda 
 

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Verslag kascontrolecommissie 
6. Verslag ringencommissaris 
7. Verslag materiaalcommissaris 
8. Bestuursverkiezing:  

- Aftredend en herkiesbaar penningmeester J. de Ruiter 
- Aftredend en herkiesbaar secretaris B.E. Westerhoud. 

9. Voorstel aanpassingen prijzenschema met stemming. 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
Met betrekking tot agenda punt 8 kunnen kandidaten zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering 
aanmelden bij de secretaris. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Avicultura. 
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Verslag jaarvergadering 14 maart 2016 
 
1: Opening. 
Voorzitter Gert-Jan Spelt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig is het 
bestuur en 10 leden. 
 
2: Notulen vorige vergadering. 
Er zijn er geen op of aanmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd. 
 
3: jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag van de secretaris is verschenen in het clubblad. 
 
4: jaarverslag penningmeester 
Het jaarverslag van de penningmeester is zichtbaar op de beamer. 
Hierop zijn geen op of aanmerkingen. 
 
5: Verslag kascontrole commissie 
Er is een controle geweest door de heren J. Verhoog en H. Plomp,  er waren geen op of aanmerkingen. 
Decharge verleend aan de penningmeester. Volgend jaar doen de heren  J. Verhoog en H. Plomp de 
controle. Reserve is de heer J. Venekamp.. 
 
6: verslag ringencommissaris 
Het verslag van de ringencommissaris is zichtbaar op de beamer. 
 
7: Verslag materialen commissaris 
Verlichting is vervangen voor ledverlichting om energie te besparen.  
 
8: bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: voorzitter G.J.Spelt. 
Aftredend en  herkiesbaar : 2e penningmeester C.Vijfhuizen.  
 
9: Voorstel wijzigingen tt reglement met stemming 
Er zijn door het bestuur diverse wijzigingen van het tentoonstelling reglement voorgesteld.  
Deze wijzigingen worden na stemming aangenomen. 
 
10: rondvraag 
Herman Plomp: Gaat OEK wel of niet gevraagd worden op komende tentoonstelling? Dit wordt vanaf 
2016 weer ingevoerd. Als de aantallen groot genoeg zijn een eigen show met OEK. 
Jan Venekamp: Waarom geen nabespreking van de afgelopen tentoonstelling? In januari volgt een extra 
ledenvergadering met evaluatie van de tentoonstelling. 
Hoe is het met de informatievoorziening over het samengaan van de bonden? Dit is te lezen in onze 
vogels en op de website van de bond. 
. 
 
11: afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering.  
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Lezing 6 maart – Vogel fotografie 
Deze lezing zal verzorgt worden 

door een lid van onze vereniging, 

Alexander Koenders. 

Alexander Koenders is een wildlife 

fotograaf die zijn ontmoetingen met 

wilde dieren en andere wonderen 

van de natuur over de hele wereld 

wilt delen. Dierlijk leven en 

landschappen behoren tot zijn 

interessegebied en maakt hem een 

all-round natuurfotograaf. 

Naast een fervent fotograaf, is Alexander de trotse eigenaar van Alexender Koenders & Partners, de 

milieu-kenniscentrum, een adviesbureau gespecialiseerd in milieu problemen rond de bouw. 

Alexander is ook de oprichter van de Nederlandse sociale website en de stichting 

www.Deeldenatuur.nl 

De website www.alexanderkoenders.com geeft een overzicht van het werk van Alexander, die ook 

verschillende boeken, tijdschriften en dergelijke heeft gepubliceerd.  

We beginnen maandag 6 maart om 20:00 uur in het clubgebouw aan de singel. 

 

Korting op uw aankopen !!! 

 

Bij Fauna Plaza in Oudewater staan ze altijd paraat voor advies op het gebied van dier, tuin, agro en 

werkkleding. Met hun deskundig team zijn ze altijd in staat de klant te voorzien van het juiste 

advies. Nu krijgt u bij Fauna Plaza in Oudewater, als u daar uw aankopen doet, 3% korting bij 

vermelding dat u Aviculturalid bent. Onze vereniging krijgt 2% van uw aankopen.  
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De Staartmees 
Door zijn zeer lange staart is de 

staartmees (Aegithalos caudatus) 

een overduidelijk te herkennen 

vogel. Het is de enige 

Nederlandse vogel waarvan de 

staart langer is dan de rest van 

het lichaam. Dit charmante 

vogeltje lijkt op het eerste gezicht 

op een rond bolletje met veren en 

een lange staart. Hij verschilt in 

veel opzichten van de andere 

mezensoorten. Zijn 

lichaamsbouw is anders, zijn 

nestbouw wijkt af want de 

staartmees bouwt zijn eigen nest, 

maar vooral leeft hij een groot 

deel van het jaar in nauw 

groepsverband. Met een scherpe 

‘srie-srie-srie’ roep onderhouden 

ze voortduren contact met elkaar. 

Door zijn kleine lichaampje en 

lange staart wordt hij ook wel 

‘langstaartje’ genoemd. 

Beschrijving 

De kop en het onderlichaam zijn 

wit. Op de witte kop bevinden 

zich brede zwarte 

wenkbrouwstrepen die op de 

donkere rug samenkomen. De 

vleugelaanzet is rood/bruin van 

kleur. Zijn flanken zijn licht rozig 

en ook op het ooglid zit als het 

ware een vleugje roze oogschaduw. De totale lengte bedraagt ongeveer 14,5 cm waarvan de staart 

een lengte heeft van ongeveer 9,5 cm. Zijn snavel is zwart, kort en spits. De pootjes hebben een 

donkere kleur. Het gewicht van de staartmees bedraagt ongeveer 9 gram. De staartmees is in 

Europa de enige vertegenwoordiger van de familie van de staartmezen. 

Verspreiding 

De staartmees kent een zeer groot verspreidingsgebied. Bijna geheel Europa wordt bewoond. 

Alleen in IJsland, Noord-Scandinavië, Noord-Finland en Noord-Rusland ontbreekt hij. Maar voor het 

overige komt hij vanaf Ierland tot Kamchatka en van Japan tot in Noordoost-China voor. In dit 

verspreidingsgebied komen verschillende ondersoorten voor. In West- en Midden-Europa is het 

een standvogel. Noordelijke populaties kunnen soms massaal emigreren en dan ook in Nederland 
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terechtkomen. Mogelijk houden deze invasies verband met de bevolkingsdichtheid in het 

broedgebied. De aantallen kunnen per jaar sterk verschillen onder invloed van strenge winters. 

Biotoop 

Naaldbossen en ook gebergten zijn bij de staartmees niet populair en deze zal hij dan ook mijden. 

Voor het overige komt hij in alle bossen, parken en met bomen en struiken begroeide terreinen 

voor. Hij voedt zich met rupsen en kleine tot zeer kleine insecten waaronder verschillende 

luizensoorten. Bij het zoeken naar insecten worden de dunste twijgjes afgezocht. Gezien het 

lichaamsgewicht is de staartmees daartoe ook in staat. 

Broedgedrag 

Bij het broedgedrag zien we enkele kenmerkende verschillen met de echte mezen. Een echt 

broedterritorium kennen ze niet, beide partners bouwen aan het nest, broeden niet in holen, de 

jongen verblijven maar kort in het nest en wel 15 tot 17 dagen en bij het grootbrengen van de 

jongen helpen vaak ook andere soortgenoten. Ze bouwen een langwerpig ovaal gesloten nestbuidel 

met een aan de zijkant gelegen invlieggat. De buitenkant van het nest is afgewerkt met spinsel of 

spinrag en (korst)mos. Van binnen wordt het nest afgewerkt met kleine veertjes. Het nest wordt 

opgehangen in dichte struiken of hagen en in boomvorken. De nesten bevinden zich vaak op 

geringe hoogte boven de grond tot op een hoogte van ongeveer drie meter. Het legsel bedraagt 7 tot 

14 eieren en de broedduur 12 tot 13 dagen. Er worden tot twee legsels per jaar grootgebracht. 

Sociaal gedrag 

Staartmezen zijn heel sociale vogels die buiten het broedseizoen altijd in groepjes optrekken. Waar 

andere mezen onderling om voedsel concurreren, is daar bij de staartmees geen sprake van. In de 

groep houden de vogels steeds contact met elkaar door voortdurend een srie-srie-srie roep te laten 

horen. Een groepje staartmezen is ook een echt groepje omdat ze altijd redelijk dicht bij elkaar 

blijven. Als u een groepje ziet dan is de verste onderlinge afstand niet meer dan enkele tientallen 

meters. Als er een staartmees achterblijft wordt er keurig op de achterblijver gewacht. Ook bij 

ringonderzoek stelt men vast dat als er een of meerdere staartmezen gevangen worden, de groep 

blijft wachten tot de gevangen staartmezen weer worden losgelaten. Ook nemen deze vogels geen 

individuele afstand in acht. Men kan tegen elkaar gedrukt de nacht doorbrengen. 

Ondersoorten 

In het grote verspreidingsgebied 

van de staartmees komen diverse 

ondersoorten voor. De westelijke, 

oostelijke en zuidelijke vormen 

hebben donkere oogstrepen, de 

noordelijke soorten hebben een 

geheel witte kop. De staartmezen 

met de geheel witte kop zijn vooral 

in de winter ook in Nederland aan 

te treffen.  
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