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Voorwoord
De jaarvergadering weer achter de rug, die dit jaar
wat wijzigingen heeft gebracht. Zo gaat 25 mei de
Algemene verordening gegevensbescherming van
kracht. Het bestuur is dan ook genoodzaakt het
huisreglement aan te passen. Hiervoor is erdoor
het bestuur op maandag 28 mei om 20:00 uur een
extra ledenvergadering georganiseerd.
Ook hebben de leden goedgekeurd tijdens de
jaarvergadering, dat het contributiebedrag een
maand eerder wordt geint door de
penningmeester.
In dit kwartaal staat de gele kwikstaart in het
zonnetje met de foto’s van Berry Brons. Berry
bedankt voor de foto’s.
De agenda is in een nieuw jasje gestoken. Kortom
weer leuke en gezellige activiteiten. U bezoekt toch
ook deze activiteiten?
Zet ze alvast in uw agenda.
De redactie.
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Algemene verordening gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu
hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de
Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uiteraard heeft ook onze vereniging
hiermee te maken.
Binnen onze vereniging slaan we namelijk uw gegevens op en zullen wij aan de wet moeten houden.
Wat is nu voor onze vogelvereniging van belang en waar dienen wij aan te houden?
Onder de AVG krijgen leden meer
mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als
hun persoonsgegevens worden verwerkt. Uw
bestaande privacyrechten worden uitgebreid en
er gelden 2 nieuwe rechten.
Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht.
Dat betekent dat wij als vogelvereniging aan de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen
aantonen dat we aan de AVG voldoet. We moet
onder meer kunnen laten zien, dat de leden
goed zijn geïnformeerd over de verwerking van
hun persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld
middels een privacyverklaring, dat binnenkort in
de huisreglement staat.
Onder de AVG heeft het bestuur van Avicultura
een informatieplicht. Dat betekent dat we
verplicht zijn om nieuwe en bestaande leden
duidelijk te informeren over wat we met uw
persoonsgegevens doet. Nu zullen er binnen
een gewone vogelvereniging niet veel meer
gegevens opgeslagen worden dan de ledenlijst
en wat aparte gegevens t.b.v. bijvoorbeeld voor
de administratie van de contributiebetaling, etc.
Veel in de AVG benoemde zaken, zoals
bijvoorbeeld een toezichthouder e.d. zijn echt
niet nodig. Wel moet we als vereniging
oppassen met het ongevraagd, c.q. zonder
toestemming doorgeven van informatie aan
derden (N.B.: de administratie van de NBvV is
hierin geen derde partij, want bondsleden zijn
allen onderdeel van 1 vereniging - namelijk de
bond zelf en voor hen geldt ons
privacyreglement). Daarnaast zullen we niet uw
gegevens meer in de tentoonstellingscatalogus
of het verenigingsblad zetten.

En de bond zelf…?
De gegevensopslag van de NBvV en de wijze
waarop hiermee wordt omgegaan is “AVGproof”. Wel heeft de verordening
consequenties. Zo kunnen leden ons voortaan
verzoeken om hun gegevens bij einde
lidmaatschap te wissen. Daarmee zijn deze
uiteraard later niet meer beschikbaar in geval
van vragen of bij een hernieuwd intreden als lid.
Een veel voorkomende vraag is of wij wel om
een BSN-nummer mogen vragen bij de
bestelling van ringen voor beschermde soorten.
Dat mag: niet de bond, maar de overheid stelt
het opgeven daarvan verplicht en zonder deze
wordt een bestelling niet goedgekeurd omdat
de besteller niet opgenomen kan worden in de
database van het ministerie van EZ. De bond is
in deze “slechts” de administratieve
intermediair en wij dienen de aanvragen 5 jaar
te archiveren. Dat is dan ook de reden dat de
ringencommissarissen de formulieren op
moeten sturen.
Daarnaast is er vaak een “aannemelijk belang”,
bijvoorbeeld bij meldingen van gevonden vogels
of als kwekers onderling contact willen. In dat
geval verstrekt het bondsbureau een
telefoonnummer. Leden kunnen ons vragen dat
niet te doen.
Het bestuur Avicultura
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Contributie 2019
Afgelopen jaarvergadering op 12 maart
2018 j.l. hebben de leden ingestemt om de
contributie te innen in december in plaats
van januari.
Dit jaar hebben leden hun lidmaatschap
hebben opgezegt en hun contributie van 2018,
terug gevorderd. Wij als vogelvereniging
lijden hierdoor schade omdat we de
contributie aan de bond tot april moeten
doorbetalen. Hierdoor zijn we genoodzaakt
het te verschuiven naar december.
We hebben dit voorgelegt aan de leden op de
jaarvergadering. Alle leden hebben begrip
hiervoor en hebben ons voorstel
goedgekeurd. Mocht er leden zijn die hier toch
problemen mee hebben, kunnen contact
opnemen met de penningmeester om een
regeling te treffen.
De contributie van 2019, zal op 15 december
2018 geint worden. Alle leden die nog geen
automatische incasso hebben worden dan ook
verzocht dit te voldoen op 15 december 2018.

Iedereen kan hun jonge vogels inbrengen om
19:30 uur en gaan dan om 20:00 uur van start
met het bespreken van de vogels die door de
leden zijn meegebracht.

We nodigen een keurmeester uit om de vogels
te bespreken en te keuren. Er worden geen
keurbriefjes gebruikt, maar er worden
opmerkingen gegeven bij elke vogel.

De penningmeester,
J. de Ruiter

Jongvogelavonden
Ook In september organiseren we een
jongvogelavond voor de leden. Zoals altijd een
druk bezochte avond. Niet elke vogel heeft in
het afgelopen jaar genoeg tijd heb gekregen,
om hem of haar vogel te bespreken. Daarom
heeft het bestuur besloten om in september, 3
jongvogelavonden op de maandag te
organiseren. De maandagen zijn:
•
•
•

Maandag 3 september – Kanaries
Maandag 10 september – Tropen
Maandag 17 september – Parkieten

Zo krijgt elke vogel voldoende aandacht, zodat
je kunt zien wat wel en niet goed is aan de
vogel. Uiteraard kunnen leden vragen stellen.
Zo krijg je leerzame informatie wat je weer
kan toepassen bij je eigen vogels.
Het Bestuur
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Gele Kwikstaart
Gele kwikstaarten hebben een voorkeur
voor open landbouwgebieden.
'Gele kwikken' wippen de staart regelmatig
met felle schokkende bewegingen op en neer.
Gele kwikstaarten hebben een onstuimige
balts, met trillende veren fladdert het
mannetje boven het vrouwtje of loopt
steeds rondjes om haar heen.

Deze akker/weidevogel is een zangvogel uit
de familie van de piepers en kwikstaarten.
De mannetjes zijn herkenbaar aan de
blauwe kap (kop) met witte
wenkbrauwstreep en aan de heldergele
onderdelen. In tegenstelling tot de
mannetjes zijn de vrouwtjes veel
bescheidener van kleur. Ook missen zij de
blauwe kap. Qua afmeting en postuur lijken
ze wel op een pieper. De afmeting bedraagt
zo’n 15 á 16 cm.
Broeden doen de vogels in het laagland op
weiden, vochtige weilanden, hooi- en
bouwlanden, in een erg goed verstopt nest op
de bodem, tussen graspollen, vlakbij water,
waarbij het nest ook vanuit de bovenzijde
wordt afgeschermd. Hierdoor ontstaat een
perfecte camouflage voor predatoren.
Niettemin loopt het aantal gele kwikstaarten
in Nederland terug. Dit komt met name door
de intensieve veehouderij en de verhoogde
exploitatie van gras(hooi)landen, alsmede
door ruilverkaveling.
Het legsel (tussen het gras aan de slootkant)
laat in het algemeen vier tot zes eieren zien,
lichtgrijs of groengrijs, met donkerder
roestbruine vlekjes. Dit kunnen er zoveel zijn,
dat de eieren weer egaal van kleur lijken bij
een oppervlakkige beschouwing. Het vrouwtje
broedt het legsel uit in 12-14 dagen en de

jongen verlaten het nest alweer na 10-13
dagen, afhankelijk van de weersgesteldheid.
De jongen kunnen echter pas vliegen na 17
dagen. Beide ouders voeren de jongen. Een
enkele keer ondernemen de ouders een
tweede ronde, die dan in juli plaatsvindt.
De oorspronkelijke habitat van de gele
kwikstaart bestaat uit rivier begeleidend
grasland. Tegenwoordig broeden de meeste
gele kwikstaarten in boerenland; hooiland en
weiland, maar vooral akkers. Hoge dichtheden
in gemengde gebieden en in bollenvelden.
Vaak foeragerend te vinden op weilanden met
schapen, koeien en paarden.
Gele kwikstaarten eten voornamelijk bodem
bewonende spinnen en insecten, vooral
kevers, vliegen, muggen, wantsen en cicaden.
Lopend en rennend, afgewisseld
met een sprintvluchtje, zitten ze hun voedsel
achterna. Ze zoeken die graag tussen grazend
vee en pikken de insecten op die door het vee
worden opgejaagd.
Gele kwikstaarten trekken in zuidelijke tot
zuidwestelijke richting weg om via Frankrijk
en het Iberisch Schiereiland naar Afrika te
vliegen. De meeste gele kwikstaarten
overwinteren in het Sahel-gebied.
Doortrekkers in Nederland te zien vanaf eind
maart tot in mei, in het najaar vanaf half
www.aviculturawoerden.nl
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augustus tot eind september. Gele
kwikstaarten trekken overdag in groepen.

Dat tegenwoordig gele kwikstaarten
graslanden links laten liggen (achteruitgang
tot 90%) komt vooral door intensief
grondgebruik, peilverlaging, gebruik van
kunstmest en onkruidbestrijdingsmiddelen.
Graslanden zijn veel minder kruidenrijk en
minder gevarieerd van structuur geworden,
wat waarschijnlijk een groot effect heeft op
het voedselaanbod. Bovendien wordt steeds
vroeger gemaaid; een ramp voor vogelsoorten
die in mei broeden, zoals de gele kwikstaart.
Het talrijkst zijn gele kwikken nog op
bouwland, waar ze broeden in diverse
gewassen. Vroeg in het seizoen is wintertarwe
favoriet, volgende broedsels vinden meer
plaats in breedbladige gewassen, zoals
aardappelen. Ook bloembollen en wintergerst
zijn populair, net als braakliggende gronden.
Droogte in de Sahel - overwinteringsgebied
van de gele kwikstaart - pakt negatief uit voor
deze vogel, die dan niet voldoende kan
opvetten voor zijn reis naar het noorden.
De gele kwikstaart staat op de Rode Lijst van
Nederlandse broedvogels. Rode Lijsten
bevatten soorten die bedreigd worden of
kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen
officiële juridische status, maar hebben in de
praktijk wel een belangrijke
signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt
een hogere prioriteit bij het nemen van
actieve beschermingsmaatregelen,
bijvoorbeeld door hun leefgebieden te
verbeteren.

Net als veel andere boerenlandvogels lijkt ook
de gele kwikstaart baat te hebben bij een
grote diversiteit aan gewassen (o.a. aardappel,
bieten, granen). Intensiever landgebruik, en
dan met name de overstap van zomer- op
wintergranen, is voor deze soort dan ook een
belangrijke reden van achteruitgang,
aangezien tweede broedsels dan niet meer
mogelijk zijn. Vroeger en vaker maaien heeft,
net als het verdwijnen van kruidenrijke
vegetaties, sterk bijgedragen aan de
verdwijning uit graslanden. Ook is de soort
gevoelig voor pesticiden gebruik. Gele
kwikstaarten lijken te profiteren van open
akkerland waarin een grote diversiteit aan
gewassen wordt geteeld, afgewisseld met
gerichte maatregelen als faunaranden en
natuurbraak.

Iedereen in Nederland kan de campagne Red
de Rijke Weide en het netwerk van
weidevogelboeren steunen.
Terreinbeheerders en agrariërs kunnen
gebied geschikt maken voor weidevogels, met
onder meer kruidenrijke graslanden en een
hoger waterpeil. Akkerbouwers kunnen brede
faunaranden aanleggen (niet te hoog en te
dicht), daar profiteert naast de
veldleeuweriken ook de gele kwikstaart van.
Overheden kunnen effectievere maatregelen
nemen voor agrarisch natuurbeheer.
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Mijn Volière
Tien jaar geleden mijn eerste volière gebouwd voor wat tropisch
vogels erin te doen op ons volkstuintje. Met wat stoeptegels
maakte ik een fundering en daarop werd de volière erop gebouwd.
De afmeting was toen 3 meter lang, 1 meter breed en 2 meter hoog.
Van de 3 meter was de eerste meter gereserveerd voor een nachthok. Met gerecycled hout bouwde ik
het frame. De voorzijde kreeg de afmeting van oude broeikas ramen, die dan voor het gaas kwam als
bescherming voor de weeromstandigheden. Achteraf verkeerde materialen gebruikt, zoals voor de
vloer en dak, om OSB platen te gebruiken. Zo om het ongedierte buiten de volière te houden deed ik
naast stoeptegels, gaas en OSB-plaat op de vloer. Na een jaartje of 5 zaten de gaten erin en moest de
OSB plaat eruit met het gaas. Afgelopen jaar was het dak op. Ondanks de singels die op het dak lagen
was het hout helemaal verrot. Bij regen liep de vloer onder doordat de stoeptegels lager lagen dan
het terras.
Tijd voor een nieuwe volière. Na wat schetsjes
en toestemming van de tuincommissie is de het
strippen van de oude volière begonnen,
afgelopen maart. Alleen de afmeting is bekend,
de rest bedenk ik op het moment zelf zoals waar
komen de ramen, deuren en grote nachthok.
De fundering wordt gemaakt van stenen van
40x60 cm. Nu wordt de volière 4 meter lang, 3
meter breed en 2,5 meter hoog. Nachthok zal
1,20 x 3 meter worden. Na een weekje
ploeteren op de fundering.

Om de kosten te besparen hebben een aantal
leden wat bouwmaterialen gegeven zoals,
kunststof raampjes, schroeven en een deur.
Ook de hulp en extra advies was ik ook erg blij
mee. Ben tenslotte maar een kok.
Na de fundering gaan de palen erin en de
balkjes voor het dak en de aluminiumpanelen
ertussen. Vervolgens verder dicht maken met
rabatdelen, met wat kunststof raampjes
ertussen voor zoveel mogelijk licht binnen te
krijgen. Het nachthok en de deur van het
nachthok, aan de beurt. Daarna gaat eerst
voordat er doorzichtige slagvaste golfplaten
erop gaan, het gaas erop. Mijn vrouw zorgt
ervoor dat alle houtwerk een verfje krijgt en
maakt een pad om de volière. Nu de afwerking
nog. In mijn ontwerp komen er geen standaard
zitstokken in. Op marktplaats haal ik kosteloos
een flinke vracht boomstammen dat precies in
de auto past. In de volière zet ik er een aantal
rechtop en met kleinere stammetjes en takken
de zitgelegenheden. Met nog wat potten
coniferen, kunnen ook de nestkastjes erin.
Rijstvogels houden enorm van badderen dus
een mooie halve boomstam neergezet waar hun
bad op komt.
Eindelijk de vogels kunnen erin. Hier gaan alle
rijstvogels, waar ik het idee had, geen zin
hadden om bij mij thuis in de broedkooien te
www.aviculturawoerden.nl
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kweken. Hopen dat ze een geschiktere partner
te vinden en misschien nog nakomelingen.
Ook een aantal oudere vogels die van hun
pensioen mogen genieten. Heb zo’n 20
rijstvogels met helft mannen en poppen in de
kleuren, wildkleur, opaal, wit, mokkabruin en
opaal mokkabruin in het nachthok gezet om
enkele dagen te laten wennen waar hun voer en
water te vinden is. Daarna gaan ze de volière
verkennen en na een aantal weken vormen de
eerste de eerste koppels al. En nu maar
afwachten wat de vogels gaan doen. Ze gaan
slepen met nestmateriaal om de nestkastjes te
bekleden, dus goed teken.

Kwikstaart, Reeuwijkse Plassen 2018 – Foto’s J. de Ruiter

In vierde week van mei een nestcontrole gedaan
en jawel, zeker 2 nesten met 6 bevruchten
eieren.
Nu nog alleen een aantal plexiglas plaatjes laten
maken om bij slecht weer de volière dicht te
houden.
John de Ruiter
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9 juni - Vogelmarkt
van 10:00 – 12:00 uur

30 juni – Verenigingsuitje
Fietsen in Elspeet

14 juli - Vogelmarkt
van 10:00 – 12:00 uur

11 augustus - Vogelmarkt
van 10:00 – 12:00 uur

AGENDA 2018
Verenigingsuitje

Op 30 juni hebben we het verenigingsuitje gepland, fietsen door
de Veluwe. Het is de bedoeling dat we er een leuke, gezellige dag
van 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 het aantal kilometers maar puur voor ons plezier. Regelmatig
een stop voor leuke bezienswaardigheid of terras slaan we niet
over. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen de eigen
versnaperingen dient men zelf te bekostigen. Dus meld je aan
door een mail te sturen naar: avicultura@jderuiter.nl. Geef dan
aan met hoeveel personen u komt.

Jongvogelavond(en)

In september worden er een 3-tal jongvogelavonden gehouden. Na
aanleiding van het succes van vorig jaar hebben we dit jaar voor de
kanaries, tropen en parkieten elk een aparte avond gepland. Op deze
avonden wordt onder leiding van en keurmeester de meegebrachte
vogels beoordeeld en besproken.

3 september Jongvogelavond Kanaries
Inkooien 19:30 uur

10 september Jongvogelavond Tropen
Inkooien 19:30 uur

17 september Jongvogelavond Parkieten
Inkooien 19:30 uur

8 september - Vogelmarkt
van 10:00 – 12:00 uur

13 oktober - Vogelmarkt
van 10:00 – 12:00 uur
www.aviculturawoerden.nl
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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)

Adres

______________________________________________________________

Dhr./Mevr
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer
Iban

Kweeknummer
E-mailadres
Datum

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________/____________/_____________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________

(Indien bekend)

______________________________________________________________

_________/____________/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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