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Voorwoord
De laatste clubblad van het jaar. Een jaar met
leuke activiteiten. Met als laatste activiteit, de
jaarlijkse vogeltentoonstelling. Met wat minder
vogels toch een zeer geslaagde show.
In dit clubblad wordt de waterspreeuw in het
zonnetje gezet. Hierbij zitten mooie foto’s van Jan
Bezemer en Freddy van der Velde, alvast hartelijk
dank daarvoor.
De regering heeft een nieuwe rode lijst
gepubliceerd, hier een artikel van de
vogelbescherming.
Ook zijn de eerste activiteiten bekend voor het
begin van het nieuwe jaar. Zoals de
nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering en een leuke
lezing van Lou Mergens.
Heeft u ook een leuk
verhaal voor ons
clubblad, schroom u niet
en stuur uw verhaal met
of zonder foto’s naar de
redactie.
Exclusief te koop, Avicultura-caps voor slechts € 10,00 euro.
Beperkt verkrijgbaar bij het bestuur.
De redactie.
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Verslag bijzondere tentoonstelling Avicultura 2017

De tentoonstelling 2017 is weer achter de rug.
een evenement die voor de inzenders al
begint bij het kweken van de vogels. Welke
vogels koppel ik om jongen te kweken die de
standaardeisen zo veel mogelijk benaderen?
Hoe krijg ik de vogels in topconditie? Zijn mijn
vogels rustig? Hebben ze de juiste houding?
Zijn tekening en kleur wel goed? Allemaal
vragen die beantwoord en/of bevestigd
worden door de keurmeester. En dan nog zijn
we het niet altijd eens met de keurmeester.
Want op een andere tentoonstelling had mijn
vogel toch 2 punten meer gehaald. Hieraan
kan je zien dat het toch allemaal mensenwerk
is en blijft. Ook de voorbereidingen van de
tentoonstelling wordt gedaan door mensen.
Mensen die er in meer of mindere mate hun
tijd en energie insteken om een
tentoonstelling tot een goed einde te brengen.
Reeds in mei/juni beginnen de
voorbereidingen met o.a. het maken van het

tentoonstellingsreglement. Deze wordt
vervolgens na de zomervakantie verstuurd
naar een zo groot mogelijk aantal inzenders.
De hoop is altijd dat het aantal vogels dat
ingeschreven wordt net zo groot is als het jaar
daarvoor, stiekem wordt er gehoopt dat het er
zelfs meer zijn. Dit jaar bleek dat het er een
aanzienlijk aantal minder waren. Maar dit
heeft de tentoonstellings-commissie er niet
van weerhouden om er een prachtige show
van te maken. Op de maandagavond in de
tentoonstellingsweek is de commissie in de
weer geweest om alles op te bouwen: de
tussenwand verplaatsen, stellingen op zijn

plek zetten, de verlichting ophangen en
controleren, de tafels voor de keurmeester
klaarzetten.
Op dinsdagmiddag en avond konden de vogels
gebracht worden en om 21.00 uur terwijl er in
de tentoonstellingsruimte al flink gekwetterd
werd kon het secretariaat de blinde lijsten
gaan maken voor de keurmeesters.
Woensdag als vroeg naar het clubgebouw om
de keurmeester te ontvangen. Om 9.00uur
werd er gestart met keuren. Tussendoor werd
er genoten van een heerlijke broodmaaltijd
samen met een lekkere kop erwtensoep. Om
ongeveer 15.30 uur waren alle vogels gekeurd
waarna het klassement opgemaakt konden
worden. Vervolgens kon ook de catalogus
uitgedraaid worden zodat deze naar de
drukker kon.
www.aviculturawoerden.nl
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Op donderdag werd er voor gezorgd dat de
zaal er aantrekkelijk uitziet waarna om
20.00uur de officiële opening verricht kon
worden en de prijzen uitgereikt.
Op vrijdag is het gezellig druk geweest met `s
middags een bezoek van een enthousiaste
groep (dementerende) ouderen.

Een week die niet mogelijk was geweest
zonder een groep mensen die hun tijd en
energie erin steken. Aan deze mensen wil ik
graag nog een keer mijn dank uitspreken.
Fedor Vermeulen, (TT)Secretaris

En dan was het alweer zaterdag waar, na een
paar rondje rad van avontuur, de vogels weer
door de inzenders opgehaald werden.
We kunnen terugkijken op een gezellige en
geslaagde tentoonstellingsweek.

5

Nieuwe Rode Lijst:
44% van onze broedvogels in de problemen
De regering heeft de nieuwe Rode Lijst van
bedreigde Nederlandse broedvogels
gepubliceerd. Op de lijst staan 87 soorten, dat
is 44% van alle vogels die in ons land
broeden. Het aantal vogels in de gevarenzone
is ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit
2004 toegenomen met 9 soorten, waaronder
de wulp en torenvalk. De Rode Lijst laat
volgens Vogelbescherming zien dat zich een
drama in Nederland voltrekt.
De nieuwe Rode Lijst van Nederlandse
broedvogels is samengesteld op basis van
tellingen van Sovon Vogelonderzoek
Nederland. De vorige dateert uit 2004. Van de
197 Nederlandse broedvogels staan er maar
liefst 87 op de Rode Lijst, verdeeld over
verschillende categorieën van uitgestorven
tot kwetsbaar. Dat is zo’n 44% van alle vogels
die in ons land broeden.
Negen soorten zijn in ons land uitgestorven
als broedvogel, waaronder de klapekster en
de ortolaan. Tien soorten zijn ernstig
bedreigd, zoals de velduil en ons kleinste
reiger, de woudaap. Er is een aanzienlijke
kans dat deze soorten binnen korte tijd uit
Nederland verdwijnen als er niet snel
maatregelen genomen worden. Nieuw op de
Rode Lijst zijn soorten als de wulp en
torenvalk. Ook deze vogels zijn zo ver
achteruit gegaan dat ze op de lijst zijn
geplaatst.
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Vogels hebben het moeilijk in alle soorten
gebieden
De soorten op de Rode Lijst komen voor in
heel verschillende leefgebieden. Dat maakt
duidelijk dat eigenlijk overal in ons land
vogels het moeilijk hebben. Zowel in
natuurgebieden, de bebouwde omgeving,
bossen als op het boerenland. Maatregelen die
alleen gericht zijn op verbetering van
specifieke leefgebieden, zoals verhoging van
de waterstand of het terugbrengen van
houtwallen, zijn dus niet toereikend. De

huidige situatie vraagt ook om algemene
milieumaatregelen, zoals het terugdringen
van het gebruik van insecticiden en de
uitstoot van stikstof. Het geheel aan
maatregelen moet ervoor zorgen dat de
kwaliteit van alle leefgebieden verbetert.
Anders zal de neergaande trend zich
voortzetten.

Grootste problemen op het boerenland
Het grootste probleem doet zich voor in
agrarisch gebied. Weidevogels zoals onze
nationale vogel, de grutto, maar ook de
tureluur en de wulp staan op de Rode Lijst
van bedreigde broedvogels. Voor deze soorten
heeft Nederland een bijzonder grote
internationale verantwoordelijkheid, omdat
een groot deel van de wereldpopulatie in ons
land broedt. Ook vogels van het akkerland en
het kleinschalig cultuurlandschap staan op de
lijst, onder andere de patrijs, veldleeuwerik
en boerenzwaluw.
De achteruitgang van deze vogels is in
belangrijke mate te wijten aan de
geïndustrialiseerde landbouw. Op kale,
groene vlaktes leven onvoldoende insecten
die als voedsel dienen en kunnen jonge vogels
niet schuilen. Bovendien zorgt uitstoot van
onder andere stikstof en fosfaat en het
gebruik van gif tegen insecten en onkruid
voor grote problemen.
Nieuwe regering
De Rode Lijst geeft de staat van de
broedvogelstand in ons land weer. De
Nederlandse overheid gebruikt deze lijst
onder meer om het natuurbeleid te evalueren.
Vogelbescherming dringt er daarom bij het
nieuwe kabinet op aan om snel met een plan
te komen om de Nederlandse natuurkwaliteit
te verbeteren. De organisatie wil hierover
graag op zo kort mogelijke termijn met
minister Carola Schouten in gesprek.
bron: Vogelbescherming

www.aviculturawoerden.nl

Lezing
Op 9 april, verzorgt Lou Megens een lezing”
Het Gedrag van vogels”.

Lou is eigenlijk een beetje, of eigenlijk veel
meer dan een beetje, de insectenetersgoeroe
van Nederland. Zijn kennis is ontzettend
breed maar ook diepgaand.

Breed omdat hij kennis heeft van veel soorten
vogels, maar ook omdat hij niet alleen kennis
heeft van cultuurvogels (volière) maar tevens
is ingewijd is in het leven van de vogels in de
natuur. Van jongs af aan is hij al in de weer
met vogels.
Naast een begenadigd verteller is lou ook nog
gezegend met het nodige schrijftalent. Zijn
boeken nemen je mee naar de vogelwereld, in
de landschappen, door de bomen, in de
struiken, de duinen, de nesten, zijn jeugd, de
seizoenen, hij laat je de vogelwereld
meemaken in zijn verhalen.
Het fijne is natuurlijk dat je veel leert over de
soorten in hun natuurlijke biotoop, maar
daarnaast wordt ook de kweek in de volière
beschreven, met name vanuit zijn eigen
ervaringen in een van zijn eigen volières. Van
een aantal soorten is Lou de eerste
geregistreerde kweker in Nederland!

Naast een kenner van vogels en kweker van
diverse soorten is hij ook nog een begenadigd
verteller. Tijdens zijn lezingen neemt hij op
maandag 9 april via zijn diapresentatie mee in
de natuur om de vogels te zien, door middel
van zijn apparatuur laat hij je de vogels horen,
ondertussen alle wetenswaardigheden
vertellend.

Agenda
Maandag 6 maart januari 2018
Nieuwjaarsreceptie
vanaf 20:00 uur in clubgebouw

Zaterdag 13 januari 2018
Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur

Zaterdag 10 februari 2018
Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur

Zaterdag 10 maart 2018
Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur

Maandag 12 maart 2018
Jaarvergadering
vanaf 20:00 uur

Maandag 9 april 2018
Lezing “Het gedrag van vogels”
Aanvang 20:00 uur

Zaterdag 14 april 2018
Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur
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De Waterspreeuw
De waterspreeuw is helemaal geen
familie van de spreeuw. Hij lijkt er zelfs
niet eens op. De waterspreeuw is geheel
donkerbruin met een grote witte
keelvlek. Hij is zeer sterk afhankelijk
van water en is dan ook altijd bij of in
het water te vinden. De waterspreeuw
heeft een voorkeur voor stromende
beekjes, watervallen en waterpartijen
met veel stenen waar hij al duikend,
zwemmend en onder water lopend zijn
voedsel vindt. Zeer kenmerkend voor de
waterspreeuw is het voortdurend door
de poten buigen.
De Waterspreeuw is een zangvogel die, zoals
zijn naam al aangeeft, alleen voorkomt bij
(snelstromend) water, bij voorkeur in
gebieden met veel hoogteverschil. De vogel
zoekt zijn voedsel in deze snelstromende
wateren, en verdwijnt daarbij vaak geheel
onder water. Waterspreeuwen zijn dan ook
uitstekende zwemmers. Op de kant valt op dat
de vogel vaak "door de knieën knikt" en een
wit ooglid heeft (tijdens het knipperen met de
ogen). De vlucht is snel en snorrend. Er zijn
twee vormen, de roodbuikige, die broedt in
Midden Europa en op de Britse eilanden (zie
aldaar), en ook in het oosten van België, en de
zwartbuikige, die broedt in Scandinavië en
grote delen van Frankrijk. De zwartbuikige
vorm (nominaat), is in Nederland een vrij
zeldzame wintergast; bijna ieder jaar worden
er enkele gezien in Nederland. Vaak houden
deze vogels zich dan op bij stuwen of
(kunstmatige) watervalletjes, en het komt
regelmatig voor dat Waterspreeuwen een
aantal winters achtereen op dezelfde plek
verblijven. Een bekend geval deed zich voor in
de jaren 80 van de vorige eeuw in de
Amsterdamse Waterleidingduinen.

Kenmerken
De waterspreeuw bereikt een lengte van 17 à
20 cm. Ze zijn compact gebouwd, met sterke
poten en een korte staart die soms wat
opgezet is. Het verenkleed is waterafstotend
en donker, maar heeft een witte borst.
Sommige ondersoorten (e.g. cinclus) hebben
op de witte borst na alleen donkerbruine
veren, andere ondersoorten hebben een wat
lichter bruine kop en een donkerrode band
onder de witte borst (e.g. aquaticus en
gularis). De vlucht is rechtlijnig, met snelle
vleugelslagen. Juveniele vogels zijn vaalgrijs,
met een marmerachtig patroon op de rug en
stuit. De borst is bedenkt met kleine,
golvende, grijze banderingen. De keel is wit.[5]
De ogen van de soort zijn afgeschermd met
een transparant membraan, dat als een soort
"duikbril" fungeert.
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Broeden

Vogeltrek

Eileg begint op de Britse eilanden in februari
tot en met juni, in Midden-Europa medio
maart-mei; Noord-Europa eind maart-begin
juni. Heeft 1-2 legsels per jaar (soms 3) met
meestal 5 eieren, soms 3-8. Broedduur 15-18
dagen. Bouwt een compact en rond nest
meestal op gebouwen en in oevers vaak boven
(of achter) snelstromend water. De
waterspreeuw broedt graag in nestkasten.
Man en vrouwen bouwen nest. Alleen het
vrouwtje zit op de eieren. Afhankelijk van de
regio zijn de jongen vliegvlug na gemiddeld 22
-23 dagen (maar met enige spreiding). Hierna
worden de jongen nog 1 à 2 weken gevoerd
door beide ouders.

Door zijn vorm (korte vleugels, compact
lichaam) is de waterspreeuw geen goede
vlieger en legt dus ook geen grote afstanden af
doorgaans. Toch verschijnen met enige
regelmaat waterspreeuwen in Nederland die
uit Scandinavië komen. Over de trek is verder
niet veel bekend, ook niet of die weergerelateerd is. In ons land kunnen twee
soorten waterspreeuwen voorkomen, de
zwartbuikwaterspreeuw en de
roodbuikwaterspreeuw. De
zwartbuikwaterspreeuw komt van nature
voor in Noord-Europa en grote delen van
Frankrijk. De roodbuikwaterspreeuw is
broedvogel van Brittannië, Ierland, MiddenEuropa en België. De waterspreeuwen die in
de winter in ons land voorkomen zijn
hoofdzakelijk zwartbuiken. Zo heel af en toe
broeden waterspreeuwen in ons land, zoals
in Zuid-Limburg, dat betreft dan echter
meestal roodbuiken. Het laatste broedgeval
dateert al weer van heel wat jaren terug,
hoewel er soms in het voorjaar meerdere
exemplaren in zuidelijk Limburg bij elkaar
gezien worden. Dit zijn dan mogelijk
broedvogels van net over de grens in België.
In de Amsterdamse waterleidingduinen
verblijven al wekenlang
zwartbuikwaterspreeuwen die inmiddels
door vele vogelaars bezocht zijn. Andere
plekken waar met enige regelmaat
waterspreeuwen zijn gezien, zijn de beken en
sprengen in de buurt van Arnhem en op de
Veluwe. Enigszins verrassend was de
zwartbuikwaterspreeuw die eind vorig jaar
gezien werd op Terschelling.

Leefgebied
Komt nagenoeg uitsluitend voor langs snel
stromende, ondiepe, zuurstofrijke waterlopen
met stenige bodem en oevers. In de winter
soms ook langs stilstaand water (slootjes) en
op stenige oevers van grote meren.
Voedsel
(Larven van) ongewervelden welke in het
zuurstofrijke, snelstromende water leven
(haften, steenvliegen, kreeftjes,
waterpissebedden en andere ongewervelden).
Foerageert door onder water te duiken, en te
zwemmen met poten en vleugels. Vindt zijn
voedsel vaak door steentjes en kiezels om te
draaien

www.aviculturawoerden.nl
10

AANMELDINGSFORMULIER SEPA

Vogelvereniging Avicultura Woerden.
www.aviculturawoerden.nl
Singel 43, 3442 AL Woerden
Incassant ID: NL83ZZZ404646890000
De contributie voor leden is € 32,00 per jaar, en jeugdleden en gastleden betalen € 16,00.
Het lidmaatschap van Vogelvereniging "Avicultura" maakt u lid van de NBvV.
Hierdoor ontvangt u automatisch het maandblad "Onze Vogels". In dit maandblad is iedere keer een
schat aan informatie te vinden over allerlei soorten vogels en alles wat daar betrekking op heeft.
Tevens krijgt u een uniek ringnummer toegewezen, waarmee u bij de Ringencommissaris uw ringen
kunt bestellen voor de door u gekweekte vogels. Tevens ontvangt u, 4 keer per jaar ons eigen
Avicultura ‘s clubblad, met informatie over alle activiteiten van de vereniging.
Lidmaatschap

Volledig lid / Jeugdlid / Gastlid * (* Doorhalen wat niet van toepassing is)

Dhr./Mevr

______________________________________________________________

Adres

______________________________________________________________

Postcode

______________________________________________________________

Woonplaats

______________________________________________________________

Geboortedatum

_________/____________/_____________

Telefoonnummer

______________________________________________________________

Iban

______________________________________________________________

Kweeknummer

____________

E-mailadres

______________________________________________________________

Datum

_________/____________/2017

(Indien bekend)

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.
Handtekening
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