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Voorwoord 
Een clubblad die kleurrijk gevuld is met mooie foto’s. 
Van het super gezellige verenigingsuitje en prachtige 
vogels vanuit een vogelhut ergens in Nederland. 

De redactie bestaat al een tijd uit slechts 1 persoon. 
Het zou het clubblad ten goede komen, als de 
redactie uitgbreid zou worden door een aantal leden 
om er een extra mooi blad van te maken. 

Help mee aan een mooi clubblad. 
 
De redactie. 
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Zaterdagochtend 18 mei was het weer 
zover ons jaarlijkse uitje dit jaar naar de 
Biesbosch in Drimmelen.  
 
Bij aankomst na het genot van een kop koffie 
hebben we de lunch genuttigd. Toen we klaar 
waren met de lunch stond onze gids klaar en 
vroeg ons mee gegaan naar het centrum daar 
kregen we uitleg wat we gingen doen en wat 
we zouden zien. Gelijk vroegen we of we nog 
een bever zouden zien maar hij verzekerde 
ons dat dat niet ging gebeuren omdat de 
bever een nachtdier was!!!!! We gingen op de 
boot en varen door de Biesbosch. Het was 
prachtig weer de zon scheen heerlijk dus de 
dag kon niet stuk. Tijdens het varen vertelde 

de gids over de vogels die we zagen en die je 
eventueel konden zien. Zo zagen we de fuut, 
de krakeend, lepelaar, meerkoeten, 
aalscholvers en sommige van ons zagen de 
ijsvogel voorbijvliegen.  
 

 
 
De gids vertelde ook dat het in de zomer net 
de Kalverstraat in Amsterdam was zo druk hij 
vond dat maar niets. Na ongeveer 45 minuten 
varen gingen we aan land, daar stond een 
wandeling van ongeveer een uur op ons te 
wachten en dat begon gelijk goed. Een aantal 
van ons zei dat er aan de overkant een bever 
zwom maar de gids zij dat kan niet jullie zien 
waarschijnlijk een muskusrat maar je gelooft 
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het niet twee tellen later zwom hij verder en 
ja het was de bever die we niet zouden zien 
maar wij wel dus. Dit was de derde keer in 15 
jaar dat hij dit had meegemaakt prachtig.  
 
Verder op kwamen we bij een eendenkooi uit 
daar kregen we uitleg over hoe het vangen 
van de eenden ging in vroeger tijden met een 
kooikerhondje en lokeenden zeer interessant 
aan eind van de kooi stonden ook nog wat 
planten hij vroeg aan ons wie weet wat voor 
planten dit zijn. Hij dacht dat we dat niet 
zouden weten maar ja wij hebben Don Jaap en 
die wist het precies geweldig en we hebben er 
hartelijk on gelachen.  
 

 
 
Na dit zijn we weer aan boord van de boot 
gegaan en teruggevaren naar de haven waar 
wij de gids en de kapitein hartelijk bedankte 
voor de mooie rondvaart en wandeling.  
 
Toen nog even een heerlijk koud biertje en 
een frisje gedronken op het terras en nog 
even nagepraat over wat we hadden gezien en 
na gelachen. Daarna zijn we allen weer 
richting huis gegaan. 
 

Ik wil iedereen bedanken die mee is gegaan 
het was supergezellig en leerzaam John en 
Jacinta bedankt voor de heerlijke lunch. Ik 
hoop dat we volgend jaar weer een leuk uitje 
kunnen doen met zijn allen en proberende 
weer wat anders te bedenken.  
 
Bedankt Gertjan  
 

 
 

 
Door de ogen van een Aviculturalid: 
 
Eindelijk, stond al maanden op de agenda, 18 
mei, Avicultura uitje naar de Biesbosch. 
Verzamelen om 9:30 bij het clubgebouw. Daar 
komen de leden bij elkaar om samen met de 
auto naar Drimmelen te rijden. 
De opkomst was wat mager, je snapt het niet 
want het was toch echt helemaal gratissss, 
maar met 15 man/vrouw in opperbeste 
stemming op pad. Zelfs mijn vrouw had de 
stoute schoenen aangetrokken, zij was nog 
nooit op de vereniging geweest.  
Wij waren ingestapt bij John en Jacinta en al 
babbelend kwamen we aan in Drimmelen. 
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Maar ze hadden nog wat ingeladen, 
verrassend, een lunchtafel, koffie, thee, flesjes 
water, sap… de befaamde broodjes bal, 
broodje ham/kaas, de hele show. 
Dat kan je wel toevertrouwen aan deze 
toppers. 

 
Voorafgaande aan de boottocht kregen we 
eerst nog een lesje geschiedenis van de gids 
over de Biesbosch, daarna instappen in een 
boot met luifel. 
Een 3 kwartier tuffen we door de Biesbosch 
met veel oeh en kijk daar, nee daaaaar. 
 

 

 
 
 
Ik ken al die vogels niet, oei… Maar anderen 
en onze gids wisten de vogels bij naam te 
noemen, weer wat geleerd. 
Aangekomen bij een oude stalen brug gingen 
we te voet verder om een 2,5 km te wandelen 
naar een eendenkooi. 
Kijk een bever, nee joh dat kan niet.., de gids 
graait naar z’n kijker en… verrek het is wel 
een bever, dit was de 3e keer in 15 jaar dat hij 
op de dag een bever spotte, bijzonder. 
Na nog wat geschiedenislessen en vogelpraat 
kwamen we aan bij de eendenkooi. 
Boeiend en vol passie vertelde onze gids over 
de eendenkooi. 
Na een half uur weer in de boot en terug naar 
Drimmelen. 
Met z’n allen nog wat gedronken op een terras 
en daarna huiswaarts en de chips klaarzetten 
voor het songfestival. 
Dubbel in de prijzen, eerst een prima 
verzorgd uitje naar de Biesbosch en s ’avonds 
nog een keer de hoofdprijs. 
Rest mij de Avicultura organisatie te danken 
voor hun inzet, het was een fantastische dag!! 
 
Jan-Willem van Winsen 
 
Foto’s van J. Verhoog en J. de Ruiter 
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Jongvogelavonden  
In de maand september gaan we weer met zijn allen naar de 
jongvogelavonden, toch? Elders in dit blad kunt u er meer over 
lezen. 
 
Na de jongvogelavonden gaan we ons langzaam opmaken richting 
de jaarlijkse tentoonstelling. Volgend clubblad in september kunnen 
we daar weer van alles over lezen en zullen we inschrijfformulieren 
erbij toevoegen. 
 

Agenda Suggesties? 
 
Heeft u een leuke suggesties waar we zeker heen moeten of 
organiseren? Laat het ons weten en we gaan ermee aan de slag. 
Stuur uw suggestie naar bestuur@aviculturawoerden.nl. 

 

 

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

 

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

 

2 sept. – Jongvogelavond 
Kanaries 

begint om 20:00 uur 

 

9 sept. – Jongvogelavond 
Tropen 

begint om 20:00 uur 

 

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

 

16 sept. – Jongvogelavond 
Parkieten 

begint om 20:00 uur 

 

12 oktober - Vogelmarkt 
van 10:00 – 12:00 uur 

 

12 t/m 16 november - 
Vogeltentoonstelling 

 

 

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

 

8 juni – Vogelmarkt & BBQ 
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Vogelhut in Schaijk 
Om nog meer te genieten van vogels om ons 

heen kun je een vogelhut bezoeken. Er zijn veel 

natuur- en vogel fotografen die in zo’n 

vogelhut willen bezoeken. Veelal vogelhutten 

zijn gratis te bezoeken, maar er zijn ook een 

behoorlijk aantal privé vogelhutten in heel 

Nederland.  

Deze privé vogelhutten hebben een plek waar 

niemand komt. En zo’n vogelhut is met een zijde 

voorzien van spiegelglas. De vogels zien jou niet, 

maar de bezoekers wel de vogels op kleine 

afstand. Voor de hut is meestal een grote 

ondiepe vijver met een natuurlijke bekleding 

van mos en beplanting. De bomen die daar 

omheen staan zorgen dat er lange takken over 

de vijver staan. De verhuurder van zo’n vogelhut 

zorgt dat er dagelijks voedsel te vinden is voor 

alle vogels en andere dieren die daar leven.  

In Schaijk staat een zo’n privé vogelhut waar ik 

afgelopen april heb bezocht. Het was een vrij 

koude zonnige dag en ben om 06:00 uur 

opgestaan. Eigen vogels gevoerd thuis en mijn 

eten en drinken ingepakt met diverse lenzen, 

body’s en statief. Uurtje rijden en de 

wegbeschrijving in de hand het bos ingelopen. 

Na kwartier de hut gevonden en heb mij daar 

geïnstalleerd met al mijn camera’s. Helaas 

werkte de kachel niet dus moest mij extra goed 

inpakken. Na een kop koffie, eerst een prooi 

vastmaken aan een boomstam om ook 

roofvogels voor de lens te krijgen. 

Dan eindelijk rond half 9 de hut in, om daar 

continu tot zeker 5 uur ‘s middags te blijven.  

Het is een kwestie van wachten maar in principe 

komen er continue vogels zitten die best een 

lekker hapje willen. Je krijgt adrenaline als je 

een prachtige buizerd of een appelvink voor je 

neus krijgt. Je maakt dan heel veel foto’s achter 

elkaar en hoopt dat daar een mooie foto bij zit. 

En dat kun je hier zien aan de enkele foto’s, het  
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bewijs van een zeer 

geslaagde dag. Ging 

met ruim 800 foto’s 

naar huis. Geweldig 

om vrijwel de gehele 

dag mooie    vogels 

en dieren te bekijken 

op een kleine 

afstand.  

John de Ruiter 
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Jongvogelavonden 
Ook In september organiseren we een jongvogelavond voor de leden. Naar het succes van 

vorig jaargaan we het wederom op 3 maandagen houden.  

 

De maandagen zijn: 

• Maandag 2 september – Kanaries 

• Maandag 9 september – Tropen 

• Maandag 16 september – Parkieten 

 

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.  

Wij 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.  

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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Bestuur mededelingen 
Misschien heeft u de mail voorbij zien komen in uw mailbox, 

eind maart, dat het bestuurslid en penningmeester, John de 

Ruiter, al zijn taken zou beëindigd per eind mei. Doordat de 2e 

Penningmeester, Cees Vijfhuizen, al zijn activiteiten voorlopig 

moet staken i.v.m. Gezondheidsklachten, zal John de Ruiter 

voorlopig de werkzaamheden blijven hervatten als 
penningmeester. 
 

Wij willen u erop wijzen dat onze vereniging nog steeds (algemeen) bestuursleden zoekt. We 

moeten zorgen dat voldoende bestuursleden hebben om andere bestuursleden te ondersteunen. 

Ook zijn er nog taken die nog ingevuld moeten worden. Een van taken zijn het invullen het clubblad. 

Het gaat voornamelijk het opvullen van het clubblad. We vragen of leden een artikelen kunnen 

schrijven met of zonder foto’s die met onze hobby te maken heeft. Dit kan over een actualiteit in het 

nieuws zijn, uw eigen broedseizoen of meedoen met de tentoonstellingen. Deze zou digitaal 

aangeboden kunnen worden aan de redactie of bestuur. 

Wij vinden als bestuur dat ook de leden een steentje moeten bijdragen. We willen het 

natuurlijk niet verplichten, maar als we leuk en gezellige vogelvereniging willen behouden is 

dat wel gewenst.  

Gelukkig zijn er al leden die al taken vervullen zoals clubbladen bezorgen bij leden & sponsoren. 

Ook helpen er leden tijdens de jaarlijkse tentoonstelling. Al deze leden zijn we dan ook heel 
dankbaar.  

Het bestuur. 

Broedende visarend in de Biesbosch 
Naast de zeearend is ook de visarend een frequente bezoeker van de Biesbosch. En sinds 2016 

broedt er zelfs een visarend in dit gebied. Toch is het elk jaar weer spannend of de visarend weer 

tot broeden komt. Dit jaar lijkt het erop dat er visarend-kuikens gaan komen. 

Visarenden zijn een stuk kleiner dan de zeearenden, maar nog steeds erg indrukwekkend. Ze 

‘bidden’ met vleugelslagen en duiken vanaf hoog in de lucht met hun poten vooruit in het water om 

een vis te vangen. De Biesbosch is door de schaalvergroting, en de ondiepe, visrijke natuurgebieden 

als de Noordwaard erg in trek bij deze roofvogels. 

Visarenden maken hun nesten graag in dode bomen, of in hoge masten. Daar is het veilig en 

overzichtelijk. Net als eerdere jaren heeft de visarend een nest gebouwd in een hoge 
elektriciteitsmast. Een nest betekent niet automatisch een broedgeval. 

Maar de visarenden hebben gepaard, en samen met boswachter Thomas van der Es zien we het 

vrouwtje diep in het nest liggen en het mannetje komt met vis in zijn poten voedsel brengen. Dat 

duidt toch echt op broeden. Naast dit paartje zit er nog een ander visarend koppel in de Biesbosch. 

Dit zijn de enige twee visarend-broedparen in Nederland. 
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