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Voorwoord 
Een nieuw jaar en we beginnen met de 57 
jaargang van het clubblad. En deze is lekker 
gevuld met veel pagina’s in kleur. 

De tentoonstellingen zijn allemaal weer voorbij en 
een aantal leden hebben het fantastisch gedaan. 
Eén lid heeft zelf meegedaan met de wereldshow 
in Italië. Hij heeft een mooi artikel daarover 
geschreven. 

In dit kwartaal weer een leuk vogeltje in het 
zonnetje gezet met de foto’s van John de Ruiter,  
de boomklever. 

Maandag 12 maart zal de jaarvergadering weer 
plaatsvinden en de secretaris heeft een mooi 
jaarverslag geschreven. 

De agenda is in een nieuw jasje gestoken. Daarbij 
is het verenigingsuitje in een apart artikel uit de 
doeken gedaan. Kortom weer leuke en gezellige 
activiteiten. U bezoekt toch ook deze activiteiten? 
Zet ze alvast in uw agenda. 

De redactie. 
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Boomklever 
Boomklever (Sitta europaea) gewoonlijk 18 
cm met een spanwijdte van 27 cm, gewicht 
ongeveer 24 gram. Een Boomklever heeft Een 
compacte vogel met korte staart en lange 
stevige snavel. Heeft een blauwgrijze kroon en 
bovendelen. Roodbruine flanken, en witte 
wangen en keel. De vogels hebben een 
horizontale zwarte streep door hun ogen.. 

De Boomklever is een bijzonder mooie en 
wendbare vogel. Hij beweegt zich in alle 
richtingen over boomstammen en takken met 
korte horten en stotende sprongetjes, zonder 
zijn staart te gebruiken. De Boomklever vliegt 
in golvende bewegingen net zoals spechten. 
De verschillen tussen mannen, vrouwen en 
jeugd zijn: De jongen hebben grijs gekleurde 
delen in plaats van roodbruin. De vrouwtjes 
lijken erg op de mannetjes, maar met mattere 
kleuren. Ze zijn wat bleker en witter aan de 
onderkant. De streep in hun ogen is meer 
bruin dan zwart.. Bijzondere informatie over 
deze soort: De Boomklever klimt met groot 
gemak in bomen zonder zijn staart te 
gebruiken. Hij heeft zowel qua roep als zang 
een groot repertoire.. 

Leefomgeving 
Boomklever Geeft de voorkeur aan 
loofbomen, gemixte bossen, parken en tuinen. 
Ze hebben grote, oude bomen nodig, zodat ze 
hun nesten kunnen bouwen en naar voedsel 
kunnen zoeken.. Ze bevinden zich in: Europa 
Azië . Woont het gehele jaar in hetzelfde 
leefgebied. 

Voeding 
Het menu bevat insecten, zaden, noten, fruit, 
granen en bessen. De Boomklever stopt harde 
noten tussen de boom en het boomschors, 
vervolgens hamert hij van boven op de noot. 
Hij maakt van insecten kleine stukken met 
zijn snavel. Boomklevers leggen ook een 
voorraad aan. Tijdens koude winters zoeken 
ze regelmatig vogelvoeders op. 

Nesten en voorplanting 
De Boomklever gebruikt holle bomen om zijn 
nest te bouwen, ze gebruiken modder om de 
ingang af te schermen. De binnenkant van de 

boom bekleden ze met schors en 
houtsnippers. Ze gebruiken zelden blaadjes of 
mos. De vrouwtjes bouwen het nest in zo'n 2 
tot 4 weken. Paartjes kunnen nesten een 
aantal jaren achter elkaar gebruiken. Er zijn 
ook nestkasten die speciaal ontworpen zijn 
om de natuurlijke omgeving na te bootsen.. 
Het vrouwtje legt de eieren tussen April - juli. 
Het aantal eieren ligt rond 7 tot 9. De eieren 
hebben een grootte van 2 cm. De juveniels 

(jonge vogels) verlaten na ongeveer 24 dagen 
hun nest (geteld vanaf dat ze uit hun ei 
komen). Meestal worden ze 9 jaar oud.  

Uitgevlogen jonge Boomklevers kunnen enige 
omzwervingen maken over enkele tientallen 
kilometers. Daardoor verschijnen er in de 
nazomer en vroege herfst wel eens 
exemplaren op locaties waar ze niet broeden, 
mits deze op niet te grote afstand van 
broedgebieden liggen. Eenmaal gevestigd, 
gedragen Boomklevers zich bijzonder 
honkvast. Doortrek van oostelijke of 
noordelijke vogels vindt vrijwel niet plaats. 
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Jaarverslag 2017 
 
Traditiegetrouw begonnen we 2017 met 
de nieuwjaarsborrel, een gezellige start 
van het jaar. We wensen een ieder alle 
gezondheid voor 2017, even bijpraten 
over de feestdagen, wat zijn de 
kweekplannen voor dit jaar.  
 
In 2017 is er bijna elke maand een 
vogelmarkt georganiseerd.   
Op 6 maart was er een lezing 
georganiseerd door Alexander Koenders. 
De heer Koenders liet ons aan de hand van 
prachtige foto’s de vogels zien die in zijn 
“achtertuin” voorkomen.  
Het jaarlijkse ledenuitje ging naar het 
Safaripark Beekse Bergen. Het was een 
behoorlijk warme dag maar toch hebben 
de leden, ondanks dat, genoten. Er werd 
een rondleiding achter de schermen 
gegeven, wat erg interessant was.  
De jaarlijks terugkomende barbecue die 
gehouden werd in juni was erg lekker en 
gezellig. Alles was weer perfect 
georganiseerd door John en Jacinta de 
Ruiter, bedankt hiervoor! 
In september werd er een jongvogelavond 
gehouden. Hiervoor waren er drie 
keurmeesters uitgenodigd die de 
ingebrachte vogels beoordeelde en ons 
tips meegaven die we weer konden 
gebruiken in aanloop naar de 
tentoonstelling.  
November stond weer in het teken van de 
jaarlijkse tentoonstelling. Ondanks dat het 
aantal ingeschreven vogels minder was 
dan in 2016 was het een geslaagde en 
vooral gezellige week. 
 
Het bestuur van Avicultura is al druk bezig 
met de voorbereidingen voor de 
activiteiten voor 2018. Ondanks  het 
“vergrijzen” van onze hobby probeert het 

bestuur weer diverse activiteiten te 
organiseren die voor alle leden interessant 
zijn. 
 
In 2018 zal er weer, met uitzondering van 
de zomervakantiemaanden en november, 
elke 2e zaterdag van de maand een 
vogelmarkt georganiseerd worden. De 
ervaring leert dat de markten niet altijd 
even druk bezocht worden maar dit heeft 
het bestuur er niet van weerhouden dit te 
blijven organiseren. 
 
Verder zal er wederom een aantal 
interessante lezingen gehouden worden. 
Omdat de wet en regelgeving voor het 
houden van dieren (in ons geval, vogels) 
steeds veranderd en strenger wordt, zal 
het bestuur bij het organiseren van een 
lezing hier ook aandacht aan geven. 
Ook zal er in 2018 een jongvogelavond 
georganiseerd worden. Door het succes in 
2017 (de avond is zeer goed bezocht) 
Heeft het bestuur er voor gekozen om in 
2018 de jongvogelavonden in 3 delen te 
organiseren; er komt voor zowel de 
kanaries, tropen en kromsnavels een 
aparte avond. Ook zal in 2018 de 
barbecue, ledenuitje en de paas- en 
kerstbingo niet ontbreken. 
 
In november houden we onze jaarlijkse 
tentoonstelling met hopelijk een groter 
aantal ingeschreven vogels dan in 2017. 
Deze en door andere verenigingen 
georganiseerde tentoonstelling worden 
een generale repetitie voor de 
wereldshow die in januari 2019 wordt 
gehouden in Zwolle. 
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AGENDA 2018 
Paasbingo  
Vrijdagavond 23 maart is er weer een gezellige paasbingo met 
prachtige prijzen. Zet deze datum vast in uw agenda. De 
bingoavond start om 20.00uur en de zaal gaat open om 19.30uur.   
 

Lezing door de heer Lou Megens 
Het raadselachtige leven van vogels 
Vele vragen worden beantwoord met ondersteunend foto- en 
filmmateriaal: Zijn vogels intelligent? Kunnen vogels kleuren 
onderscheiden? Hoe goed kunnen vogels ruiken? Wat was er het 
eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een goed geheugen? 
Waarom kunnen vogels vliegen? Kunnen vogels gevoelens tonen? 
Hoe goed kunnen vogels horen? Voor iedereen een zeer 
informatieve en interessante lezing over vogelgedrag. De avond 
begint om 20.00uur. 
 

Ringen  

Ringen voor bestelronde 4 kunnen tot 20 maart bestelt worden 
bij de ringencommissaris. 

10 maart - Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

 

  
12 maart 

Jaarvergadering 
Vanaf 20:00 uur 

 

23 maart - Paasbingo 
Vanaf 20:00 uur 

 

9 april – Lezing 
door L. Megens 

Het raadselachtige 
leven van vogels 
Vanaf 20:00 uur 

 

14 april - Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

 

 
12 mei - Vogelmarkt 

van 10:00 – 13:00 uur 

 

2 juni – Barbecue 
Vanaf 17:00 uur 

 

30 juni – Clubuitje 
Zie elders in dit 

clubblad 
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Fiets en geniet van de uitgestrekte en bosrijke gebieden van het grootste 
laaglandnatuurterrein van Noordwest-Europa: de Veluwe. Deze route voert je onder meer 
door het oude bos- en cultuurlandschap rondom het Kasteel Staverden en door 
afzonderlijke bosgebieden als het Sol en de Wilde Kamp-Bergsham. Vermeldenswaardig is 
ook het omvangrijke gebied van de Boswachterij Kootwijk dat tevens het grootste 
stuifzandgebied van Europa herbergt: het natuurreservaat Kootwijkerzand. 
 

Op 30 juni hebben we het verenigingsuitje geplant. Dit keer iets heel anders, fietsen in de natuur. 
Onze voorzitter, Gertjan Spelt is daar bekend en gaat een mooie route uitstippelen langs de mooiste 
bezienswaardigheden in dit gebied. Het is de bedoeling dat het een leuke, gezellige dag ervan willen 
gaan maken. We gaan erheen, in de ochtend, met de auto en nemen allemaal de eigen fiets mee. 
Voor de fietsen gaan we vervoer regelen.  

Iedereen kan en mag meefietsen. Het gaat niet 
om de aantal kilometers maar voor ons 
plezier. Regelmatig een stop voor leuke 
bezienswaardigheid of terras slaan we niet 
over. 
 

Er zijn geen kosten aan verbonden, dus 
helemaal gratis, alleen de eigen 
versnaperingen. We verzamelen bij het 
clubgebouw en vertrekken daar. De tijd van 
vertrek wordt later vermeldt. 

 
Dus meld je aan voor 25 juni, door een mail te sturen naar: avicultura@jderuiter.nl.  
Meld even met hoeveel personen u komt, dan kunnen we rekening houden voor vervoer. 
 
We zien u graag op 30 juni. 
Het Bestuur 
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COM Show Cesena 
(Wereldkampioenschappen 2018) 
 

Man, man, wat had ik daar al 2 jaar zin in. 
Vooraf een hoop over gepraat met Italiaanse 
kennissen (ik spreek de taal moet je weten),  
en elkaar een beetje opgestookt over wie er 
zou winnen. Besloten om 4 enkelingen en een 
stam in te zenden, catharinaparkieten wel te 
verstaan, en om een reisje naar Bologne te 
boeken. Bologne is 30 minuten van Cesena 
met de trein, en een prachtige stad (ik kende 
het al), en ik besloot om dus wat langer dan 
een dag te gaan en mijn vrouw mee te nemen. 
 
Tijdens het voorbereiden van de vogels zit er 
toch wel het een en ander tegen. Een van de 
besten breekt een nagel, en de 
vleugeltekening op de vleugels van de 

meesten zit niet zoals het zou moeten. Balen 
dus, En op het moment van inkooien neeem ik 
dan ook de stelling in dat het niets wordt, of 
er moet onderweg nog een klein wondertje 
gebeuren. Als de veren op de vleugels toch 
nog wat verder uitgroeien dan….. 
 
De dag voor de reis komen via enkele 
Italiaanse vrienden de eerste resultaten 
binnen…..Goud met de stam, goud met een 
enkeling, en twee keer zilver met een 
enkeling. Dat is onverwacht goed, en het 
duurt dan ook even voordat ik het allemaal 
kan bevatten, maar als vrij snel volgen er 
felicitaties uit heel Europa, en begin ik te 
snappen dat het echt zo is. 
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De donderdag naar het vliegveld in 
Eindhoven, precies ...de dag van de 
storm. Mijn vliegtuig vertrekt om 13.00, 
dus ik ga extra vroeg weg. Maar niet 
vroeg genoeg, over een stukje van een 
uur doe ik 6 uur. Vrachtwagens 
gekanteld, bomen omgevallen, 
snelwegen dicht, binnendoor file en 
chaos op Eindhoven Airport. Lang 
verhaal kort :”Vliegtuig gemist”. Geheel 
ontdaan terug naar huis, en ‘s avonds bij 
het eten stelt Yvonne (mijn vrouw) voor 
om te kijken of ik dan niet alleen kan 
gaan. Ik twijfel eerst nog en geef nog wat 
tegengas, maar besluit om dan toch 
maar te kijken. Ik kan 1 stoel boeken 
naar Milaan Malpensa (ruim 250 
kilometer van Bologne), kosten 70 euro. 
Dus de andere morgen met de trein  
naar schiphol, met de de bus van 
Malpensa naar Milaan, en met de 
hogesnelheidstrein van Milaan naar 
Bologna. Eindelijk, ik ben er. 
 

De volgende ochtend heb ik afgesproken 
met vrienden (andere aspirant 
keurmeesters die ook geslaagd zijn , en 
net als ik nu tot het keurmeester korps 
behoren) en Italiaanse kwekers. Ik neem 
de trein naar de Cesena en moet daar 
eigenlijk met de bus. Het gaat daar 
echter op zijn Italiaans, dat wil zeggen 
een bus per uur, en daarom bel ik een 
Italiaanse vriend, die me even oppikt en 

naar de hal brengt. Daarna in de rij voor 
de hal, eerst met zijn allen door een heel 
smal gangetje en dan de hal. Man wat 
een pracht gezicht. Ik heb werkelijk nog 
nooit zoiets gezien. Zover als je kunt 
kijken alleen maar vogels. Ik heb met 
heel veel mensen een praatje gemaakt, 
super gezellig, en leuk om mensen die je 
alleen van internet kent ook eens in het 
echt te zien. In de verkoopklasse (meer 
dan 70.000 vogels) zitten vogels die ik 
tot dan toe alleen van plaatjes uit 
boeken kende. Echt geweldig! 
 
De dag erna nog wat rond gehobbeld in 
Bologne, en op zondag weer naar huis. 
Vliegtuig weer vertraging, geen 
openbaar vervoer meer, dus een vriend 
haalt mij in de nachtelijke uurtjes op. De 
andere morgen als toetje een lekke 
band, tsja, het kan verkeren. En als ik op 
woensdag mijn vogels op ga halen is er 
nog een verrassing, in de kooi van mijn 
wereldkampioen zit een compleet 
andere vogel. Eerst enorm balen, maar 
ja, wat doe je er aan. Wat rondgebeld in 
Italië , en de vogel is terecht. Hij zit nu 
bij een bevriend kweker die er maar 
mee moet gaan kweken. Al met al was 
dit dus een heel avontuur dat ik voor 
geen goud had willen missen. 
 
Volgend jaar de wereldshow in Zwolle. 
Ben benieuwd wat dat wee brent 
 
Marco van der Bij 
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AANMELDINGSFORMULIER 

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  ____________ (Indien bekend) 
 
E-mailadres   ______________________________________________________________ 
 
Datum                                        _________/____________/2018 

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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