September 2017

Vogelvereniging Avicultura Woerden

Voorwoord
Het clubblad is weer een beetje up-to-date.
De teksten staan nu in kolommen, graag horen we
of dit beter te lezen is.
Deze uitgave staat in teken van de komende
tentoonstelling. Het inschrijfformulier en
reglement staat dit keer in het clubblad.
Ook maar eens een artikel over vergelijken van uw
vogels tijdens de tentoonstellingen. Maar je kunt
ook je vogels al laten keuren op de jongvogelavond op 11 september.
Is onze hobby vogelmatig of bedrijfsmatig, in dit
clubblad leest u er meer over
De agenda staat er weer
in tot en met december,
dus zet uw evenementen
in uw agenda.
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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Vogelvereniging Avicultura Woerden
Inschrijfformulier bijzondere Tentoonstelling 2017
Opsturen of mailen naar de TT secretaris:
T.A.M. Vermeulen
Kastanjelaan 46, 3481XJ Harmelen
E-mail: tentoonstelling@aviculturawoerden.nl
Tel.: 0348 - 692031
Sluiting inschrijving
Enkelingen
Stellen
Stammen

x € 1,00
x € 2,00
x € 4,00

Afdeling: W06

30 oktober 2017

=
=
=

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Derby
x € 1,00 =
E-mailadres:
Catalogus & Porto
= € 4,00
Kweeknr.:
Totaal
=
Lid Afdeling:
Betalen bij:
Inschrijven / Inbrengen *
District:
TT Kooien lenen: Ja / Nee *
Aantal _____
Jeugdlid:
ja / nee *
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Enk.EK Enk.OK
Enk. OEK
Stel EK Stam EK Verz.
Klasse nummer
Soort / Kleurslag
Aantal
Aantal
Aantal Ringjaar 1=2 vogels 1=4 vogels Bedrag

Totaal
Raadpleeg bij invulling het vraagprogramma en vermeldt duidelijk de klasse nummers
alsmede de soort en / of de kleurslag van de vogels. Vul bij OEK vogel een ringjaar in.
Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde inschrijving
zijn / haar eigendom is en hij / zij inschrijft onder de voor deze tentoonstelling geldende bepalingen.
Datum:

Handtekening:

www.aviculturawoerden.nl
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BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2017

Vogelvereniging Avicultura Woerden.
www.aviculturawoerden.nl
Singel 43, 3442 AL Woerden
Data en tijden:
Dinsdag
14 november
Woensdag 15 november
Donderdag 16 november
Vrijdag
17 november
Zaterdag
18 november
Zaterdag
18 november
Zaterdag
18 november

Inkooien
van 14:00 – 17:00 uur en van 19:00 – 21:00 uur
Keuringsdag
officiële opening van 20:00 – 22:00 uur.
geopend
van 13:00 – 22:00 uur.
geopend
van 10:00 – 15:00 uur.
Uitkooien verkoop van 15:00 – 16:00 uur.
Uitkooien showvogels vanaf 16:00

Tentoonstellingssecretaris: T.A.M. Vermeulen, Kastanjelaan 46 3481XJ Harmelen
Tel. 0348 - 692031, tentoonstelling@aviculturawoerden.nl
Artikel 1: De inschrijving is opengesteld voor
een ieder die lid is van een vogelvereniging,
die is aangesloten bij een Nederlands erkende
bond, zoals de N.B.v.V.
Door inschrijving onderwerpt hij/zij zich aan
de bepalingen van dit reglement.
Artikel 2: Inschrijving is alleen mogelijk met
het inschrijfformulier van Avicultura. Het
inschrijfformulier moet volledig en duidelijk
worden ingevuld met:
 Naam en Adresgegevens,
 Telefoonnummer en emailadres,
 Kweeknummer en Afdelingscode
waarvan de inzender lid is,
 Aantal ingeschreven vogels, met
verzekeringswaarde ingevuld (en
opgeteld)
 Klasse nummer is bij elke soort vogel
ingevuld, volgens het vraagprogramma
2015/2019 van de NBvV.
Op onze tentoonstelling vragen we geen
zangkanaries. De vogels die U wilt inzenden
moeten vermeld staan in het vraagprogramma
2015/2019 van de N.B.v.V.
Inschrijfformulieren en vraagprogramma
kunnen ook gedownload worden van de onze
website.
Artikel 3: Inschrijving sluit op 30 oktober
2017 en kan uitsluitend ingelevert worden bij
de TT secretaris. Inleveren kan ook op
maandag 30 oktober vanaf 20:00 uur in het

clubgebouw. Betaling van het inschrijfgeld kan
gelijktijdig gebeuren bij de T.T. secretaris of
worden overgemaakt op de ING Bankrekening
NL41 INGB 0000705830 t.n.v. de
penningmeester van “Avicultura” onder
vermelding van, Tentoonstelling 2017 en
kweeknummer. Ook kan er betaald worden
tijdens inbrengen van de vogels. Het bestuur
behoudt zich het recht voor niet tijdig
ontvangen inschrijfformulieren te weigeren.
Artikel 4: Inschrijving kan alleen plaats vinden
in de eigen kweek (EK) en open klasse (OK).
Ook is het mogelijk om OEK vogels in te
zenden. Vogels in de stammen en stellen
moeten allemaal ringen dragen van dezelfde
bond. Inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel.
Voor stammen bedraagt dit € 4,00 en stellen
bedraagt dit € 2,00. Derby kost € 1,00.
Na de 16e vogel zijn de overige inschreven
vogels gratis.
De catalogus is met de portokosten € 4,00.
Jeugdleden betalen alleen catalogus en
administratiekosten van € 4,00.
Men is jeugdlid tot zijn/haar 17e jaar.
Artikel 5: Een ieder die vogels inzendt wordt
verwacht dit te doen met eigen TT kooien.
Deze moeten voldoen aan de gestelde eisen
van de N.B.v.V., schoon en ongemerkt zijn en
voorzien van wit zand en voer voor tenminste
1 dag. Grasparkieten en Agaporniden mogen
op zaad.
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Zachtvoer etende vogels moeten op
middelmaat houtsnippers. Waterflesjes
worden verstrekt door de organiserende
vereniging. Voor eigen leden die geen
voldoende kooien hebben zijn in de
gelegenheid om deze bij de vereniging te
lenen. De kooien kunnen afgehaald worden bij
de materiaalcommissaris op maandag 13
november en moeten uiterlijk maandag 20
november weer ingeleverd worden.
U dient duidelijk op uw inschrijfformulier te
vermelden hoeveel kooien u wilt lenen.
Artikel 6: Elke inzender ontvangt een inbrengen afhaalformulier met de kooinummers per
post. Uitsluitend met dit formulier kunnen
vogels worden ingebracht en opgehaald.
Artikel 7: Op het moment van inbrengen zijn
alle vogels tot het moment van afhalen
verzekerd tegen overlijden door brand c.q.
verstikking door rook en tegen diefstal na
inbraak, op de door N.B.v.V. gestelde
voorwaarden. Het verzekeringsbedrag moet
duidelijk vermeldt staan op het inschrijfformulier en opgeteld. Bij ziekte of sterfte van
vogels gedurende de tentoonstelling kan de
organiserende vereniging niet aansprakelijk
worden gesteld.
Artikel 8: De eigen kweekvogels moeten
voorzien zijn van een vaste passende voetring.
Knijpringen worden geweigerd. Alle Europese
cultuurvogels die ingezonden worden, moeten
voldoen aan alle bondsvoorschriften, ook de
voetringen.
Artikel 9: Bij het inbrengen van Europese
cultuurvogels en kwartels dient men zich aan
deze regels te houden. Inzenders van Europese
cultuurvogels: ongeringde vogels worden niet
geaccepteerd, dus hiervan ook geen OK vogels,
tenzij deze een, door de bond erkende ring,
vaste voetring heeft. Inzenders van
grondvogels: indien bij een soort een
noodzakelijke ent bewijs verplicht is, dient
men een ent bewijs in te leveren bij het
inbrengen van de vogel(s). Dit ent bewijs kan
bij het uitkooien weer worden teruggehaald
worden bij de tentoonstellings-secretaris.
Indien er fraude is geconstateerd van het ent
bewijs kan de ingebrachte vogel(s) worden
verwijderd van de tentoonstelling.

Diskwalificatie kan tot gevolg hebben van de
vogels(s).
Artikel 10: Iedere inzender wordt in de
gelegenheid gesteld om bij inbrengen van de
vogels, één derby vogel aan te wijzen (eigen
kweek). Dit moet dan duidelijk op het
inschrijfformulier worden vermeld.
Alle vogels die zijn ingezonden zullen een
correcte verzorging krijgen. Indien voor vogels
een afwijkende voeding noodzakelijk is, dient
dit duidelijk op het inschrijfformulier vermeld
te worden door de inzender. Als u eigen voer
meeneemt voor de vogels gelieve dit tevens te
vermelden op het inschrijf-formulier. Deze
dient u bij inbrengen af te leveren bij het T.T.
bestuur met duidelijke vermelding welke
vogels dit betreft.
Artikel 11: De verstrekte kooinummers
moeten in het midden, bovenaan de rand, van
de kooi op de voorzijde worden bevestigd. Bij
absent zijn van de vogel, dit kooinummer op
de absentenbrief plakken.
Artikel 12: Tijdens het inbrengen van de
vogels, de keuring en tijdens het afhalen van
de vogels heeft, buiten de daartoe aangewezen
personen, niemand toegang tot de
tentoonstellingsruimte. Het is het verboden
vogels uit de kooi te halen.
Artikel 13: Zieke of gebrekkige vogels worden
geweigerd. De T.T. commissie behoudt zich het
recht voor de voetringen van de vogels te
controleren. Bij fraude (met de ringen of met
verf) wordt de inzender gediskwalificeerd. Dit
zal aan de bond worden doorgegeven.
Artikel 14: Voor het toekennen van het
Bondskruis (alleen voor leden van “ Avicultura
“, geen gastleden) hebben wij in navolging van
advies van de N.B.v.V de vogels op de komende
T.T. in drie groepen verdeelt, te weten, 1. Alle
kanaries, 2. Alle tropen en alle overige vogels,
behalve kromsnavels en 3. Alle kromsnavels.
Het bondskruis valt dit jaar in groep 2, Alle
tropen en alle overige vogels behalve
kromsnavels.

www.aviculturawoerden.nl
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Artikel 15: Sportprijzen bijzondere
tentoonstelling: In elke groep, vastgesteld
door het bestuur van Avicultura, worden alle
prijzen aangewezen door de keurmeester. Om
voor een kampioensprijs in aanmerking te
komen dient de vogel minimaal 90 punten te
halen. Bij meer dan 10 vogels in dezelfde
groep volgt één 2e prijs. Bij meer dan 20
vogels in dezelfde groep volgt één 3e prijs.
Stammen: In elke groep wordt een stammenkampioen aangewezen door de keurmeester.
Deze stam ontvangt een kampioensprijs. Bij 4
stammen in dezelfde groep volgt een 2e prijs.
Bij meer dan 5 stammen volgt een 3e prijs.
Stellen: In elke groep wordt een
stellenkampioen aangewezen door de
keurmeester. Dit stel ontvangt een
kampioensprijs. Bij 4 stellen in dezelfde groep
volgt ook een 2e prijs. Bij meer dan 5 stellen
volgt ook een 3e prijs. Let op: stammen en
stellen doen niet mee bij de enkelingen.
Artikel 16: Er zijn klassementsprijzen te
winnen. Die klassementsprijzen zijn te winnen
door: 5 hoogste kanaries, 5 hoogste
kromsnavels of hoogste 5 tropen + overige
E.K. vogels volgens vraagprogramma. Hierbij
worden eventuele toegekende
opwaarderingspunten niet meegenomen.
Zebravink wisselprijs voor de hoogste
zebravink E.K. voor leden van Avicultura.
Rijstvogel wisselprijs voor de hoogste
rijstvogel E.K. voor leden van Avicultara.
Alle open klasse vogels, ook welke niet
gevraagd worden volgens het
tentoonstellingskatern 2015-2019 van de
NBVV, kunnen worden ingeschreven en voor
deze vogels is één prijs (open klasse
kampioen) beschikbaar voor de hoogst
gewaardeerde vogel.
Bij de OEK vogels valt er in iedere
groep(kanaries, tropen en overige vogels
behalve kromsnavels en kromsnavels) een
OEK kampioen. Tevens is er een prijs voor de
oudste vogel van de show (hiervoor dient wel
het geboortejaar van de vogel op het
inschrijfformulier te worden vermeldt).
Jeugdleden vormen een apart onderdeel van
onze tentoonstelling en hebben een eigen
prijzenindeling.

Artikel 17: Vogels die een prijs hebben
gewonnen worden door het bestuur
aangewezen ringencontroleur, gecontroleerd
op de gegevens die op de ring en het
inschrijfformulier vermeld zijn. Indien deze
gegevens niet met elkaar in overeenstemming
zijn zoals het kweeknummer, gaat de prijs
naar de eerstvolgende gerechtigde deelnemer
en zal eventuele diskwalificatie van de
deelnemende vogel(s) tot gevolg hebben.
Artikel 18: Als er tijdens de show één of
meerdere vogel(s) ziek worden, zullen deze
worden verwijderd door het bestuur en aan de
inzender terug worden gegeven.
Artikel 19: Er is tijdens onze tentoonstelling
gelegenheid om vogels te koop aan te bieden.
Gelijktijdig met het inbrengen van de
wedstrijdvogels, kunnen ook vogels bestemd
voor de verkoopklasse worden ingebracht met
een volledig ingevuld inschrijfformulier. Het
inschrijfformulier voor deze verkoopklasse
vindt u bij de inbreng- en afhaalbrief. Van de
te koop aangeboden vogels zal 10% van het
gevraagde bedrag van de verkochte vogels ten
goede komen aan onze vereniging. De
verkoopklasse sluit zaterdag 18 november om
15:00 uur waarna kan worden afgerekend.
Tevens dienen de kooien en eventueel
onverkochte vogels te worden afgehaald. De
verkochte vogels uit wedstrijdklasse dienen
na uitgifte, onderling te worden
uitgewisseld. Aan de te koop aangeboden
vogels worden de volgende voorwaarden
gesteld: Vogels moeten uiterlijk gezond en
onbeschadigd zijn. Vogels met zichtbare
ziekteverschijnselen en verwondingen worden
verwijderd. Vogels kunnen uitsluitend worden
aangeboden in deugdelijke, schone TT kooien,
met een maximum van twee vogels per kooi.
Artikel 20: In alle gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de T.T.
commissie in overleg met het bestuur van
“Avicultura”, of het hoofdbestuur van de NBvV.
Vriendelijke groeten en tot ziens op onze
bijzondere tentoonstelling in het
clubgebouw van Vogelvereniging
“Avicultura” Woerden.
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Bedrijfsmatig of hobbymatig?
Bron: Nederlandse Zebravinken Club
Waarom is dit in het leven geroepen?
Wat is de achterliggende gedachte hiervan?
1. Winst maken
2. Dierwelzijn waarborgen
3. Insleep dierziektes voorkomen,
4. Locaties waar dieren worden
gehouden dienen bekend te zijn.
5. Het verminderen van hobbyhouders
zoals nu de indicatoren gedefinieerd
zijn.
Hoe komt men aan de getalsmatige
richtsnoeren?
Indien meer dan 20 honden of katten
verkocht worden in 12 maanden dan is men
bedrijfsmatig bezig. Dit is overgenomen uit
het honden en kattenbesluit 1999 (HKB).
De indicaties zijn een verduidelijking te
opzichte van het HKB en zijn opgenomen
omdat voor het bedrijfsmatig houden van
huisdieren niet altijd getalsmatige
richtsnoeren te geven zijn. Het verbaast mij
dan ook dat er wel getalsmatige richtsnoeren
zijn afgegeven voor kippen, kwartels, duiven,
loopvogels, ect.
Hoe zijn deze getallen dan tot stand gekomen?
Als het de bedoeling is om insleep van
dierenziektes tegen te gaan is dit (pluimvee)
geen goed voorbeeld. Getalsmatige indicatie
bieden in dit geval alle ruimte voor
duidelijkheid en willekeur!
De indicaties hoeven niet allemaal van
toepassing te zijn om al iets als bedrijfsmatig
te beschouwen. De indicaties zijn:
1. U fokt niet om de dieren zelf te houden
en ook niet voor uw familie of
vrienden.
2. U verkoopt of levert de dieren af aan
anderen dan familie of vrienden.
3. U vangt de dieren op tegen vergoeding
en plaatst hiervoor advertenties.
4. U heeft ruimtes speciaal ingericht voor
de opvang, handel of het fokken van
dieren.

5. U bent geregistreerd bij de kamer van
koophandel met een btw-nummer.
6. U adverteert.
7. Lid zijn van een bond vanwege de
ringen, voorlichting over kweek en
dierwelzijn.
Voorbeeld hobbymatig.
Voor mij is het houden van vogels een echte
liefhebberij en ben dan ook lid van de NBvV
en de vogelvereniging Aviculura. Doordat ik
lid ben van de NBvV en de vogelvereniging
krijg ik informatie over huisvesting, kweken
van vogels en dierwelzijn d.m.v. een
bondsblad en lezingen welke de
vogelvereniging verzorgt.
De wijze waarop ik vogels houd is erg
intensief. Mijn vogels worden niet gehouden
uit winstbejag, het gaat mij puur voor
deelname aan tentoonstellingen op elk niveau
zelfs op wereldniveau.
Zelf heb ik gekozen voor zebravinken,
zilverbekjes, Japanse meeuwtjes en
roodkopamadines welke in een speciaal
daarvoor ingerichte ruimte gehouden worden.
Tevens ben ik in het bezit van drietal vluchten
met binnen hokken waarin zich Europese
baardmannetjes, Japanse nachtegalen en
groene kardinalen bevinden.
Jaarlijks probeer ik vogels te kweken in
diverse groepen, zoals zebravinken grijs,
zebravinken wit en loodbekjes opaal. Totaal
bezit ik ongeveer 40 koppels waarvan van de
kleurslagen zebravinken elk 6 koppels.
U vraagt zich af waarom zoveel? Het doel is
om aan tentoonstellingen del te nemen en dan
zo hoog mogelijk te eindigen als enkeling of
klassement. En dit is alleen te bereiken door
in meerdere groepen te spelen op
wedstrijden. Per groep probeer ik ongeveer
15 vogels te krijgen. In totaal zal het aantal
jongen 130 stuks per jaar bedragen. In de
praktijk is ongeveer 10% een topvogel welke
naar de diverse tentoonstellingen kunnen. De
topvogels worden in principe zelf gehouden
www.aviculturawoerden.nl
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voor mijn kweekbestand. De overige vogels
worden verkocht aan bij voorkeur aan andere
vogelliefhebbers.
Mijn hobby kost geld en veel tijd. Volgens
LIGG (Landelijk Informatie Centrum
Gezelschapsdieren) kosten 2 zebravinken aan
vast kosten 190 euro per jaar. Doordat ik
gemiddeld ongeveer 200 vogels bezit en
daarvoor voer wat voordeliger in kan kopen
ga ik ervan uit dat mij e.e.a. wat minder kost,
ik schat 30 euro per jaar per vogel.
Dus praten we in mijn situatie over 6000
euro. Gelukkig voor mij komt er door de
verkoop aan liefhebbers ongeveer 1800 euro
per jaar binnen. Dus uiteindelijk kost mijn
hobby dan ook 4200 euro. De extra kosten
voor dierenarts, vervoer naar tentoonstelling
etc. zijn hier niet inbegrepen. Maar nogmaals
mijn hobby kost geld en veel tijd. Vooral dat
laatste wil ik nog even benoemen.
Per dag 2 uur en eenmaal per week 6 uur voor
schoonmaken en ringen etc. Reken maar op
20 uur per week maal 52 weken is dit toch
1040 uur. Het bezig zijn met mijn hobby zoals
lezen over de hobby, maar ook de tijd voor
deelname aan allerlei wedstrijden, lezingen,
werk voor mijn hobby zoals helpen met de
tentoonstelling, bestuur etc. is ook minimaal
300 uur op jaarbasis. Totaal 1340 uur!!
Maar ik reken dit niet mee omdat zoals ik het
al zei dit mijn hobby is!!!
De hoge raad:
Er kan volgens de rechter alleen sprake zijn
van bedrijfsmatig als:
 Er sprake is van een duurzame
organisatie van kapitaal en arbeid en
deelname aan maatschappelijk
verkeer;
 Er moet sprake zijn van een
winstverwachting dat wil zeggen dat
gelet op de inzet van arbeid en kapitaal
er redelijkerwijs voldoende omzet
moet kunnen worden gegeneerd om
winst te maken;
 Er moet daarbij rekening worden
gehouden met de gedane
investeringen;
 Er moet sprake zijn van winst over
langere termijn. Een kleine winst
gedurende één jaar is daartoe niet
voldoende;



Er moet bij de redelijkerwijs te
verwachten winstrekening worden
gehouden met tegenslagen welke bij
levende have is te verwachten zijn;
 De hoogte van de algemene(vaste)
kosten geven een indicatie of er
redelijkerwijs en onder gegeven
omstandigheden al dan niet winst is te
verwachten is voor de activiteiten
waarbij rekening moet worden
gehouden met de schaal waarop de
worden uitgevoerd.
De rechter is de hoge raad en wordt ook
door de fiscus gevolgd.

Jongvogelavond
Het tentoonstellingsseizoen nadert en bij
menig vogelliefhebber begint het dan te
kriebelen. Vanaf de kweek zijn we aan het
selecteren en na de zomervakantie gaan we
serieus kijken welke vogels er in aanmerking
komen om in te sturen naar de
tentoonstelling. Voor bepaalde vogels is het
duidelijk dat zij meegaan naar een
tentoonstelling: hebben het juiste formaat, de
kleur en tekening zijn aardig en voor de rest is
het eigenlijk een prima vogeltje. Maar
misschien hebben we ook vogels waar we aan
twijfelen, of hebben een nieuw soort
aangeschaft en nog niet zo goed weten waar
deze aan moet voldoen. Hiervoor organiseert
Aviculura een: Jongvogelavond op

maandag 12 september
We hebben voor elke groep (kanaries, tropen
en parkieten) een keurmeester uitgenodigd
om samen met de leden te bekijken of een
vogel voldoet aan de eisen tijdens de keuring.
Uniek aan een jongvogelavond is, anders dan
bij de keuring tijdens de tentoonstelling, dat u
in discussie kunt gaan met de keurmeester.
Dus kom met uw vogels op maandagavond
naar het clubgebouw. Het clubgebouw gaat
om 19.30uur open en de avond begint om
20.00uur. Heeft u nog nooit meegedaan met
de tentoonstelling, doe het gewoon! Het geeft
een mooi overzicht van de kwaliteit van uw
vogels.
Fedor Vermeulen - (TT)-secretaris
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De Ekster

Eurasian Magpie, Pica pica - Kraaien
(Corvidae)
Geen andere vogelsoort is zo vaak
onderwerp van gesprek als onze Ekster.
Voortdurend is hij aanleiding voor
discussies die de vogelliefhebbers verdeelt
in ekstervrienden en eksterhaters. Het
vermoorden van onschuldige zangvogeltjes
en een “onnatuurlijke toename” zijn
argumenten die steeds weer naar voren
worden gebracht om de vervolging te
rechtvaardigen.

kunnen we bijna dagelijks kennisnemen van
het gedrag van deze elegante, zwart-witte,
langstaartige vogels. Veel intensiever dan
bijvoorbeeld het gedrag van de Gaai die meer
verborgen in bossen leeft, de Raaf die uiterst
zeldzaam is of de Zwarte kraai die we meer in
buitengebieden kunnen aantreffen. Eksters
zijn intelligente vogels met een fascinerende
leefwijze. Tot hun derde levensjaar leven
eksters in 'jeugdbendes', daarin doen ze de
ervaring op die een ekster nodig heeft om
jongen groot te kunnen brengen. Eksters eten
ze wat kunnen vinden: het grootste deel van
hun menu bestaat uit emelten, kevers,
regenwormen en menselijk afval als patat en
brood. Vooral in het broedseizoen, wanneer
de eksters zelf jongen hebben, aangevuld met
eitjes van andere vogels en soms ook jonge
vogels. De ogenschijnlijk zwart-wit gekleurde
vogel blijkt bij beter kijken een bont palet aan
metallic-kleuren te vertonen. Eksters staan er
in de volksmond om bekend glimmende
voorwerpen als sierraden en zilveren
theelepeltjes te 'stelen' en naar het nest te
brengen. Dit gedrag komt voort uit de
onverzadigbare nieuwsgierigheid van eksters;
alles dat er 'anders' uitziet, wordt onderzocht
en eventueel begraven onder enkele bladeren
voor later gebruik.

De meestal door zangvogelliefhebbers en
jagers aangezwengelde discussie wordt al
decennia lang met dezelfde argumenten
gevoerd. Jammer genoeg worden daarbij de
inmiddels talrijke wetenschappelijk
gefundeerde feiten over het hoofd gezien,
evenals de, in vergelijking met andere
predatoren, dubieuze opstelling ten
opzichtevan kraaiachtigen. En natuurlijk
spelen ook emoties een rol wanneer men
ooggetuige is van het leegroven van een
zangvogelnest of het doodpikken van een
jong zangvogeltje door Eksters.
Eksters behoren tot de bekendste
kraaiachtigen. Sedert enkele decennia ziet
men ze al in onze directe nabijheid. Daardoor
www.aviculturawoerden.nl
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HERKENNING
Onmiskenbaar, met zwart-wit verenkleed en
lange staart. Vaak rumoerig. Zwarte vogel met
witte buik, witte schoudervlekken en bijna
geheel witte handvleugel (zichtbaar in
vlucht). Het zwart van het verenkleed is
voorzien van een groen, paars of blauwe
glanslaag. Stevige donkere snavel en donkere
poten. Hij is 46-50 cm groot met een
spanwijdte 52-60 cm.
Op basis van talrijke criteria worden
kraaiachtigen binnen de zoölogische
systematiek tot de zangvogels gerekend, ook
al zijn ze groter dan “normale” zangvogels en
verdienen hun geluiden volgens veel mensen
niet de kwalificatie “zang”. Wie echter de
kraaiachtigen voor niet begaafde
herrieschoppers uitmaakt, heeft niet goed
geluisterd. Veel soorten hebben een prachtig
klankenrepertoire.
BROEDEN
Eileg eind maart tot in juni, vooral april. Eén
broedsel per jaar, meestal 5-7 eieren.
Broedduur 17-24 dagen. Eksters zijn meestal
monogaam en trouw voor het leven. Maar niet
altijd. Een vreemd vrouwtje kan het hof
worden gemaakt. Met agressieve
confrontaties tot gevolg als de huidige partner
het merkt. Eksternesten zijn groot en worden
in de vork van een tak van een hoge boom
gebouwd. Ze zijn ook van boven overdekt
tegen predatoren. Verder heeft het nest een
verborgen ingang. De takken worden
versterkt met aarde en klei en gevoerd met
dunne wortels. Eksters kunnen meerdere
nesten maken waarbij er slechts één wordt
bewoond. De jongen zitten 22-30 dagen op
het nest en blijven na uitvliegen ongeveer 6
weken in de buurt van de ouders.
VOEDSEL
Eksters zijn jager-verzamelaars. Het menu
bestaat (in meer natuurlijke leefgebieden) uit
een groot aandeel kevers en andere insecten.
Eet ook kleine zoogdieren (muizen), eieren
van kleinere vogelsoorten en jonge vogels,
hagedissen en alles wat ze te pakken krijgen.
Paartjes zoeken in de vroege ochtend langs

wegen naar nachtelijke verkeersslachtoffers.
Eten ook bessen en zaden als die voorhanden
zijn. Eksters zoeken hun voedsel bijna altijd
op de grond. Zit ook regelmatig op schapen en
koeien om parasieten van deze dieren te
pikken. Om prooien te vangen maken eksters
sprongen opzij. In stedelijk gebied maken
eksters gebruik van (bedoeld en onbedoeld)
voedselaanbod door mensen. Vuilniszakken
worden opengepikt en langs de routes naar
school worden brood- en andere etensresten
gretig benut. Ondanks, of misschien wel
dankzij dit dicht bij elkaar leven, bestaan er
vele hardnekkige vooroordelen. Enerzijds
worden kraaiachtigen gekarakteriseerd als
verstandig, eigenwijs en slim, anderzijds vindt
men ze brutaal, geslepen, boosaardig en
worden ze zelfs gecriminaliseerd als
plunderaar, dief en moordenaar.
LEEFGEBIED
Open landschappen zoals agrarische
cultuurlandschappen vormen een ideaal
leefgebied voor Eksters. In de afgelopen 100
jaar was er sprake van een duidelijke
verplaatsing: Eksters ontdekten dorpen en
steden als nieuw leefgebied en
“verstedelijkten” zoals veel andere
diersoorten. Verstedelijkt gebied biedt vele
voordelen. Ze vertonen een grotere
structuurverscheidenheid dan landelijke
gebieden waar een ruilverkaveling is geweest.
Zo vind je er tuinen, boomgroepen, grasvelden
en parken. De gemiddelde temperaturen
liggen er hoger en er is minder predatiedruk.
Jacht is er (in ieder geval officieel) verboden,
Havik en Zwarte Kraai zijn minder aanwezig.
Eksters namen dit habitat in vele Europese
steden in bezit met een tig-voudige
11

bestandstoename als gevolg. Overigens wordt
de groei ook hier begrensd door de
opnamecapaciteit van het betreffende
leefgebied: was er in eerste instantie sprake
van een forse toename, ondertussen is er op
veel plaatsen al een duidelijke stagnatie of
zelfs een bestandsafname te zien. En het blijkt
ook niet echt een luilekkerland: in echt
landelijke gebieden ligt het broedsucces nog
steeds hoger.
In de winter vormen Eksters
slaapgemeenschappen. Elke avond
verzamelen de plaatselijke vogels zich, om
gezamenlijk in bomen en/of struiken te
overnachten. Tot laat in de schemering komen
vogels aangevlogen, slapen onder de
bescherming van het struikgewas en vliegen
bij zonsopgang weer weg.
Gemeenschappelijke slaapplaatsen zijn erg
belangrijk: als groep is men veiliger voor
vijanden, ieders sociale status kan worden
bepaald, door anderen ontdekte gunstige
foerageerplaatsen kunnen worden bezocht en
er kan kennis worden gemaakt met potentiële
partners. Slaapplaatsen met al van verre
hoorbare roepende Eksters, lijken uit veel
individuen te bestaan. Door hun opvallende
uiterlijk en gedrag zijn we ons sowieso sneller
bewust van hun aanwezigheid dan van andere

soorten, die weliswaar talrijker zijn maar een
meer verborgen leefwijze hebben.
NIEUWSGIERIG, MAAR NIET DIEFACHTIG
Eksterjong (Pica pica)Eksters beschikken over
opvallende cognitieve vaardigheden. Ze zijn
intelligent, leren snel, kunnen zich aanpassen
en hebben een goed bevattingsvermogen.
Typisch voor kraaiachtigen is hun
uitgesproken nieuwsgierigheid en hun
speelsheid. Ze herkennen zelfs hun eigen
spiegelbeeld. Diefachtig zijn Eksters niet, ook
al laten spreekwoorden ons dat geloven. Tot
nu toe is er nog nooit ook maar iets van
waarde gevonden in een eksternest. De
bewering zou gebaseerd kunnen zijn op het
nieuwsgierige gedrag van Eksters: ze
onderzoeken graag onbekende voorwerpen
en als ze daarbij gestoord worden, vliegen ze
er mee in hun snavel weg.
Tijdens discussies wordt al snel om
“regulering” gevraagd omdat Eksters geen
natuurlijke vijanden zouden hebben.
De eksterpopulatie wordt echter, zoals
hierboven al aangetoond, ook zonder “hulp”
van de mensen door vele factoren
gereguleerd.
Serieuze concurrenten zijn ook hun zwarte
verwanten: Zwarte kraaien plunderen
regelmatig eksternesten. Havik, marter, vos
en slechte weersomstandigheden dragen
eveneens bij aan een reductie van de
populatie.
GROOTSTE VIJAND IS DE MENS
Vijand nummer één is en blijft echter de mens.
Ondanks vele beschermingsbepalingen meent
hij de eksterpopulatie te moeten reduceren
met dier-onwaardige methoden. Vroeger met
vergiftigde eieren of een schot hagel door het
nest, tegenwoordig met afschieten of het
plaatsen van vallen met lokvogels. Zo werden
in Duitsland, dat graag de Zuid-Europese
landen beschuldigt van zangvogelmoord, in de
jaren 2007/2008 alleen al in NordrheinWestfalen 48042 Eksters gedood!
Regulering van kraaiachtigen raakt vragen
van ethiek, filosofie en ecologie. Wie bepaalt
met welk recht en op basis van welke criteria
hoe groot de populatie van een bepaalde soort
www.aviculturawoerden.nl
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mag zijn? Heeft niet elke soort recht op een
bepaalde (minimale) hoeveelheid
bescherming? Kraaiachtigen worden in ieder
geval al sinds mensenheugenis als
uitzondering behandeld. Daarbij maakt het
geen verschil of ze nu onder Jachtwet of
Natuurbeschermings-wetten vallen, vaak
gelden voor hen uitzonderingsbepalingen die
afschot toelaten. Naar de mening van vele
wetenschappers en
natuurbeschermingsorganisaties is de
regulering van kraaiachtigen ecologisch
onzinnig en door niets te rechtvaardigen. En
wie het sociale systeem bij de Eksters kent,
weet, dat afschot onmiddellijk wordt
aangevuld vanuit de broedreserve….

bezighouden met hun manier van leven en
uittesten hoeveel natuur wij bereid zijn te
dulden.

Agenda
Zaterdag 9 september 2017
Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur

Maandag 11 september 2017
Jongvogelavond
vanaf 20:00 uur

Zaterdag 14 oktober 2017
Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur
EKSTERS BEGRIJPEN IN PLAATS VAN
VERVOLGEN
Men hoeft niet direct eksterliefhebber te
worden, maar wat meer kalmte en tolerantie
bij de omgang met deze interessante
vogelsoort zou wel gewenst zijn. Nieuwe
inzichten zorgen voor relativering van
bestaande vooroordelen en maken het ons
mogelijk om Eksters en andere kraaiachtigen
beter te begrijpen. Bij de Ekster hebben we te
maken met intelligentie op hoog niveau en
waarneming van een Ekster die een prooi
grijpt behoort misschien wel tot de meest
spectaculaire gebeurtenissen in onze tuin.
Eksters hóren gewoon bij onze vogelwereld.
Met hun toename in verstedelijkt gebied leren
we de Ekster beter kennen, óók met gedrag
dat we misschien maar moeilijk kunnen
accepteren. Terwijl Eksters zich moeten
aanpassen aan de voortdurend wijzigende
omstandigheden in hun leefgebied,
veroorzaakt door de mens, kunnen wij ons

16 t/m 18 november 2017
Vogeltentoonstelling

Zaterdag 9 december 2017
Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur

Vrijdag 15 december 2017
Kerstbingo
vanaf 20:00 uur
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Vergelijk uw vogels

Op korte termijn zijn we weer zo ver, vele
van onze kanarie en of andere vogelsoort
kwekers kijken weer uit naar de komende
tentoonstellingen. Eenieder leeft er op zijn
manier naar toe, en ook ieder geniet op zijn
manier van deze show. Een tentoonstelling
kan men op verschillende manieren
bekijken, maar men kan het vergelijken met
een etalage, al of niet vakkundig
gepresenteerd, sober, rommelig,
aantrekkelijk en voor elk wat wils. Het moet
voor de organisatoren van een
tentoonstelling een feest zijn om naar een
alle eisen een verzorgde vogelshow te
presenteren aan leden en publiek. Het mag
zeker geen opstapeling van kooien zijn er
moet hier zeker een lijn, overzicht en
aankleding in verwerkt zijn met een
duidelijke richting van secties en soorten,
voorzien van een duidelijke catalogus en
informatie. Dit zal het geheel van de
tentoonstelling duidelijker naar voren
brengen, en voor de liefhebber een streling
zijn voor het oog om de vogels op deze
manier te kunnen bewonderen en of te
vergelijken. Over het vergelijken van de
vogels wil ik, in dit artikel iets meer
schrijven. Men heeft in het algemeen te
weinig begrip van wat men met een
vogeltentoonstelling wil en kan uitbeelden.
Namelijk de resultaten van een gezamenlijke
liefhebberij van de leden, hetzij van de eigen

vereniging of die van het gewest en of
district. Voorop dient gesteld dat de
ingezonden vogels van goede gezonde en
verzorgde kwaliteit horen te zijn, daar ze
anders een tentoonstelling onwaardig zijn.
De keurmeester zal daar streng aan op
dienen te treden. Maar daar wil ik het nu
niet met u over hebben. Wel over het nut
van een tentoonstelling en dan in het
bijzonder voor de kwekers zelf. Op deze
wedstrijden en vooral op de grotere krijgen
de kwekers te zien hoe een bepaalde
kleurkanarie er wel of niet moet uitzien en
eventuele welk verschil er bestaat tussen
zijn/haar en andere vogels van de
concurrent kweker. Er is dikwijls veel meer
verschil tussen de diverse vogels dan de
keurbriefjes dikwijls aangeven/vermelden.
Maar dit komt door het keursysteem. Wat
zeker niet weg neemt, dat we ook nu wel een
diagnose kunnen stellen ten opzichte van
onze eigen vogels en die van onze
concurrenten. Juist op die wedstrijden waar
meerdere vogels van dezelfde kleur en
pluimage bij elkaar zitten, is het erg goed
mogelijk je eigen vogels daaraan te toetsen.
Je hebt hier een uitstekende mogelijkheid
om je eigen vogels eens te vergelijken, met
de andere woorden, kijk eens naar de vorm
kleur tekening houding grote enz., en
vergelijk die eens met je eigen ingezonden
vogels, of maak een moment opname om die
in je geheugen op te nemen en om dan later
thuis eens te vergelijken. Je zult snel moeten
toegeven dat je op diverse punten goed zit
met je vogels maar ook weer andere je kunt
en moet verbeteren. Wat ik wil zeggen, sta
niet te snel klaar om de keurmeesters of de
inrichters te veroordelen. Maar vergelijk
eerst eens zelf, en kom dan tot een conclusie
hoe deze punten tot stand zijn gekomen.

www.aviculturawoerden.nl
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Had je voor het inzenden van je vogels een
bepaalde vogel kans gegeven op Bv 91
punten, en het keurbriefje geeft nu 2
punten minder aan, mopper dan niet te
snel maar probeer te vergelijken of op een
sportieve manier naar het hoe en waarom
te zoeken, of te informeren. Een
keurmeester komt op het einde van de
keuring ook door vergelijking tot zijn
beslissing en doet dat met reden en in
samenwerking van nog 2 keurmeesters.
Kleinigheden, waar de meeste kwekers niet
op letten omdat ze hun vogels

doorgaans alleen maar opper vlakkig
bekijken, zijn voor de keurmeester de
beweeg redenen om het verschil in de
punten toekenning weer te geven. Wanner
de kwekers ook van tevoren hun vogels
eens beter gingen bestuderen in een TTkooi, eventueel met een of meerdere
kwekers. Dan zou men op de eerste plaats
zelf ook meer inzicht krijgen t.a.v. het hoe
en het waarom. En dan zullen eventuele
tegenvallers ook voor deze kweker beter te

begrijpen en te accepteren vallen. Laten we
nu eens een voorbeeld nemen Bv een Agaat
rood intensief. De agaat rood intensief is
een kleur en tekening vogel met andere
woorden de vogel zal zowel op kleur als op
tekening worden beoordeeld inclusief de
andere rubrieken. Het zal dus duidelijk en
begrijpbaar moeten zijn dat deze vogel veel
meer kans maakt op punten verlies dan
bijvoorbeeld een roodintensief. Dit moet
toch duidelijk en begrijpbaar zijn. Waar
beginnen wij nu aan bij de keuring van zo
een vogel. Uiteraard bij de hoofdzaak de
kleur en tekening. Mooie regelmatige
onderbroken bestreping op het rugdek en
in de flanken, met duidelijke
baardtekeneing. Mooie gesloten en strakke
glanzende bevedering egaal van kleur.
Goed gesloten vleugels en staart, mooie
opgerichte houding en grote. Foutief zou bij
de vogel (agaat rood intensief) zijn,
wanneer het rugdek bijvoorbeeld een
schimmel sluier zou weergeven. Dit levert
onherroepelijk punten verlies op. De
grondkleur (rood) moet mooi egaal zijn en
nooit tweekleurig. Kortom een vogel goed
in de bereddering met een mooie egale
grondkleur, bereddering tekening grote en
houding en in goede conditie met een
perfecte houding, deze vogel zal ook bij de
keurmeester opvallen en voorzien worden
van 90 punten om laten bij vergelijking te
komen bij de beste vogel van 92 of zelfs 93
punten. Het is dit wat ik vraag om ook eens
te doen vergelijk ook uw vogels eens met
de prijswinnaar, en vind zelf het verschil, je
leert er zeker van, en dan heeft dit artikel
ook weer zijn waarde opgebracht.
DUS LEER UW VOGELS MET ANDERE VOGELS
TE VERGELIJKEN.
Dan kan men naar de tentoonstelling gaan
met overtuiging en succes. Aviculura wenst u
een goede tentoonstelling toe. En denk eraan
blijf vergelijken. Een goede en leerrijke
tentoonstelling toegewenst.
Bron: Wout van Gils.
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