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Voorwoord 
Het eerste nummer van 2019 heeft u in handen. 
Weer vol met leuke artikelen waaronder deel 2 van 
“Vogels in Nederland”, Deel 2 van Fedor zijn voliere 
en bezoek aan de Wereldshow in Nederland. 

Ook staat er in de agenda weer leuke evenementen 
en een belangrijke jaarvergadering op de agenda. 
 
Schrijf u ook een leuk artikel voor ons clubblad? 
 
De redactie. 
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Nieuwe volière (deel 2) 
Door: Fedor Vermeulen. 
 

In een vorig clubblad heb ik in deel 1 

beschreven hoe ik mijn nieuwe volière heb 

gebouwd. In dit deel laat ik zien hoe ik de 

inrichting heb gerealiseerd.  In deel 1 gaf ik 

aan hoe ik de inrichting voor mij zag. Met 12 

broedkooien en 4 uitvliegkooien. Maar net 

nadat de buitenkant van de volière klaar was 

stond er op de weggeefhoek op Facebook: 

Gratis af te halen; 2 broekasten van elk 3 kooien die ook nog eens in 2-en te delen is (dus in totaal 12 

kooien). Dus gelijk gereageerd op deze advertentie. Ik was de eerste en mocht de 2 broekasten diezelfde 

middag ophalen. Door dit “mazzeltje” moest ik mijn plan voor de inrichting iets bijschaven.  

De binnenvolière heeft een afmeting van 2.5 x 2.5 

meter. Aan 1 zijde heb ik een 15-tal broedkooien 

geplaatst. Deze broedkooien heb ik een aantal jaren 

geleden zelf gemaakt. De afmetingen zijn 70x30x40 

cm. Aan de linkervoorkant van elke broedkooi zit een 

schuif die ik eruit kan halen, op deze plek kan ik de 

nestkasten bevestigen. Onder de nestkasten heb ik 

een knijper geschroefd waaraan ik een kweekkaart 

kan bevestigen. De onderste 2 rijen broedkooien zijn 

doormiddel van een schuif met elkaar te verbinden. Hierdoor krijg ik 2 kooien van 2.10 meter lang. Deze 

kooien staan in verbinding met de buitenvluchten. In 1 vluchtkooi zitten wat gezelschapsvolière 

vogeltjes: diamantduifjes, kanaries en wat bejaarde rijstvogels. In de andere vluchtkooi zitten mijn jonge 

rijstvogels die kandidaat zijn voor de tentoonstelling.  

Langs de 2e zijde heb ik de nieuwe broedkasten 

geplaatst. Hierin heb ik, op kleur en vererving 

gesorteerd, mijn kweekvogels zitten. Uiteraard 

zijn mannen en poppen van elkaar gescheiden. 

Op de foto ziet het er leeg uit, dit komt omdat ik 

net de vogels in de broedkooi had geplaatst. 

Onder deze kooien heb ik ruimte voor de opslag 

van bakjes, waterflesjes en dergelijke. 
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Op zijde 3 heb ik mijn tentoonstellingskooien. 

Het eerste plan was om hier planken te maken 

met daarop de TT kooien totdat ik bij de 

Action, beugeltjes zag liggen. Deze heb ik aan 

de wand bevestigd. Per tentoonstellingskooi 

heb ik 2 beugeltjes gebruikt. Het ziet er strak 

en netjes uit. 

 

In het midden van de binnenvolière heb ik een soort bar gebouwd met 

daarin 2 grote en 2 kleine bakken. In de 2 grote bakken bewaar ik het 

zaad en schelpenzand. In de 2 kleine bakken zit eivoer en padda. Onder 

de bakken heb ik ruimte voor opslag van voer en schelpenzand. Naast 

de bakken staat een laptopje waarop Zoo-easy (een 

kweekprogramma) heb draaien. 

Ik heb de vloer nog afgewerkt met een stuk gebruikte linoleum zodat 

alles er strak en opgeruimd uit ziet. En met een oude stoel in de hoek 

kan ik op mijn gemakje genieten van onze prachtige hobby. 

Een dag voor ik dit stukje aan het typen was heb ik de kweekkoppels bij elkaar gezet. Ook de uitvoering 

van de plannen voor de buitenvluchten gaat nu beginnen. In deel 3 van “Mijn volière” beschrijf ik hoe ik 

de buitenvluchten heb gebouwd. Ook zal ik de resultaten van de kweek beschrijven. 
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Bezoek COM-Mondial 2019 
In januari 2019 is de wereldshow Com-Mondial gehouden 
in Nederland. Voor leden van Avicultura is de mogelijkheid 
geboden om gezamenlijk deze show te bezoeken. Er 
hadden zich 5 leden aangemeld om samen naar Zwolle af 
te reizen om de wereldshow te bezoeken. 
 
Op zaterdagochtend 12 januari vertrokken we richting de IJsselhallen in Zwolle. Na een rit 
van ruim een uur kwamen we aan op een parkeerplaats net buiten het parkeerterrein van de 
IJsselhallen. (We zijn Nederlanders, dus dit scheelde weer een paar euro parkeergeld). 
John de Ruiter had voor ons e-tickets geregeld dus hoefde we niet in de rij te staan om een 
toegangskaartje te kopen. Eenmaal binnen werd er een natuurlijk eerst een koffietentje 
gezocht. Na een bakkie koffie met een lekker stuk boerencake begonnen we aan ons bezoek 
aan de show.  
 

We zijn eerst langs de vele stellingen van de tropen 
gelopen. Er werd naar de vogels die we zelf hebben 
natuurlijk met meer interesse gekeken. Ook vogels die je bij 
“normale” shows niet, of bijna niet, ziet werd met meer 
aandacht naar gekeken. Na de tropen liepen we de hal in 
waar de vele parkieten zich van hun beste kant lieten zien. 

Na het bewonderen van de vele prachtige tropen en parkieten werd het tijd om het 
restaurant op te zoeken. Eenieder kocht voor zichzelf waar hij trek in had en na het vinden 
van een leeg tafeltje konden we onder het genot van een frietje en/of een broodje kroket 
even bijkomen. Tijdens het eten schoof ook Marco van der Bij (lid van Avicultura) aan. Marco 
was op de wereldshow om de Parkieten-sociëteit te promoten. Ook had hij vogels 
ingestuurd waarmee hij wereldkampioen is geworden. Marco, nog van harte gefeliciteerd 
hiermee! 
 
Na de lunch liepen we terug de hal in waar we nog de 
kanaries gingen bekijken. Nadat we de (duizenden) 
kanaries hadden gezien plofte we neer bij een 
koffiekraampje waar onder het genot van een bakkie 
koffie ook nog even de voorbijlopende bezoekers werden 
“gekeurd”. Hierna liepen we richting de kraampjes met 
verkoopvogels, vogelbenodigdheden en voer.  
 
Nu we alles gezien hadden was het tijd om weer richting de auto te lopen waarna Leo de Wit 
ons weer thuis bracht. Het was een zeer leuke, interessante en gezellige dag die, wat mij 
betreft, zeker bij een volgend groot evenement (Bondsshow) herhaald mag worden. En dan 
hopelijk met wat meer leden die meegaan. 
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Filmavonden  
In de maanden maart en april hebben we een filmavond. 
 
Maandag 4 maart 2019 
In WILD volgen we gedurende de vier jaargetijden de verhalen 
van drie hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het wilde zwijn. 
We zien de dieren jongen krijgen, die opgroeien naar 
volwassenheid. Kleinere rollen zijn voor de raaf, buizerd en 
ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het nest en met 
de buizerd vliegen we mee over de verschillende landschappen 
van de Veluwe. Spectaculaire beelden die je normaal niet ziet. En 
niet kúnt zien, omdat Enting speciale toestemming kreeg om te 
filmen in gebieden die niet toegankelijk zijn.  
 
Maandag 11 maart 2019 
Holland, Natuur in de Delta is een (her)ontdekking van 
Nederland. Een ode aan onze rivieren en kustgebied en de rijke 
natuur die zij onze delta brengen, in alle kracht, raadselen en 
schoonheid.  

Het is een film die ons als nooit tevoren de dynamiek en de 
veerkracht van het land waarin wij leven zal tonen. De film 
Holland zal fascineren door de hoogste kwaliteit natuurfotografie 
en gebruik maken van de modernste technieken. Het verhaal van 
de natuurfilm wordt verteld vanuit een cultuur-historische 
context en gezien vanuit het perspectief van hoofdpersonages als 
de zeearend, bever, haas, pimpernelblauwtje en stekelbaars. 
Camera- en geluidsmensen uit binnen- en buitenland, van zeer 
ervaren tot aanstormend talent zullen Holland, net als De Nieuwe 
Wildernis doen uitblinken door de hoogste kwaliteit van beeld. 

 

 

4 Maart - Filmavond 
Natuurfilm “Wild” 

begint om 20:00 uur 

 

9 maart - Vogelmarkt 
van 10:00 – 12:00 uur 

 

11 maart - Jaarvergadering 
begint om 20:00 uur 

 

1 april - Filmavond 
Holland – Natuur in de Delta 

begint om 20:00 uur 

 

12 april - Paasbingo 
begint om 20:00 uur 

 

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

 

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

 

18 mei - Ledenuitje 
Informatie volgt 

 

8 juni – Vogelmarkt & BBQ 
van 10:00 – 12:00 uur 
BBQ vanaf 17:00 uur 
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Cursus vogels in Nederland Deel 2 

 

Meer koet dan hoen 

Het onderscheid tussen een meerkoet en een waterhoen is gemakkelijk. Maar hun naam wordt vaak 
door elkaar gehaald, of erger, verhaspeld tot waterkoet of meerhoen. Er bestaan ook overeenkomsten 
tussen beide soorten: ze zijn allebei in stadsgrachten en plantsoenen te zien, beide zijn oorspronkelijk 
vogels van moerasgebieden, beide verblijven vaak op oevers en komen in heftige winters snel in de 
problemen. Maar als u goed kijkt naar de uiterlijke kenmerken, kunt u zich eigenlijk niet vergissen in de 
soort. 
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Meerkoet: dik, groot en rond 

Een meerkoet heeft niets van het slanke postuur van het waterhoen. Niet alleen het verschil in kleur 
maar ook in lichaamsvorm is dus van belang. Bij de meerkoet is alles relatief dik, groot en rond. 
Opvallend is de witte bles op het voorhoofd. Als je heel goed kijkt, zie je dat die bles per individu 
verschilt. Een groepje grazende meerkoeten op de oever doet denken aan een uitstapje van oude 
mannetjes. Voorovergebogen stappen ze voorwaarts en als het even kan eten ze, terwijl ze op de grond 
zitten, verder. Als er gevaar dreigt, rent de groep onhandig fladderend naar het water. Meerkoeten zijn 
echte groepsdieren die elkaar opzoeken om samen te overwinteren. 
Een onder water duikende meerkoet doet enigszins denken aan een voetbal. Ze moeten eerst een 
sprongetje maken om voldoende zwaartekracht te genereren om onder water te kunnen komen en een 
paar seconden later ploppen ze als een voetbal weer naar boven. 

Waterhoen lijkt op een kippetje  

Volwassen waterhoentjes hebben een mooie rode bles en wippen voortdurend met de staart, waardoor 
de buitenste witte staartpennen oplichten. Vlagvertoon voor soortgenoten, die ze zo proberen te 
intimideren. Ook vallen de geelgroene poten met lange tenen op. Soms, bij gevaar of ruzie, trekken ze 
een korte sprint en plompen het water in. Als ze zwemmen, valt op dat hun kop knikt met rukjes 
voorwaarts. Alsof ze moeite hebben om vooruit te komen. 
Het waterhoen heet in de volksmond ook wel ‘waterkipje’. Met opgerichte staart loopt het waterhoen 
op de oevers van parkvijvers. Een vijvertje van enkele tientallen meters doorsnee is vaak al voldoende 
voor een paar waterhoentjes. In het park laten ze zich beter bekijken dan in de afgelegen 
moerasgebieden. Daar leven ze verstopt tussen de oeverbegroeiing en laten af en toe een harde kreet 
horen. 

 

Let op de bobbeltjes! 

Sommige vogelaars ontdekken in no time een slechtvalk. Hoe kan dat? Het geheim: ze zoeken in de 
verte naar de ‘bobbeltjes’! Slechtvalken zitten namelijk vaak ver weg op de grond (soms op een kluit of 
paal) en steken dan dus als een soort bobbel een klein beetje af tegen het landschap. 
In vogelrijke en uitgestrekte natuurgebieden kijken ze urenlang uit over hun jachtvelden. De prooien 
(van duiven en eenden tot steltlopers) maken zich niet druk om slaperige slechtvalken met een dikke 
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krop. Die heeft zojuist gegeten. Maar een actieve, rechtop zittende slechtvalk met lege krop, is een 
ander verhaal. Die is dodelijk gevaarlijk en zorgt voor gevlieg en onrust. 
Dus, slechtvalk zien? Scan alle kluitjes en graspolletjes met uw verrekijker en wees alert als 
groepen vogels in paniek opvliegen. 

Opvallende witte wang 

Volwassen slechtvalken zijn leigrijs op de rug, de jonge vogels bruin met lichte veerrandjes. De slechtvalk 
is een soort vergrote uitgave van de boomvalk, met dezelfde opvallende witte wangvlek, maar forser. In 
de winter zijn slechtvalken zwijgzaam, in de broedtijd laten ze zich regelmatig horen! 

 

Slechtvalk zorgt voor onrust  

'Slechts' of 'gewoon' een valk: dat betekent de naam slechtvalk. Met slecht of goed heeft dat dus niets 
te maken. Gewoon is een slechtvalk overigens niet. Een slechtvalk die een stootduik maakt, haalt een 
snelheid van meer dan 200 kilometer per uur en is daarmee de snelste vogel op aarde! De prooi wordt 
niet gegrepen en doodgeknepen, zoals de sperwers dat bijvoorbeeld doen, maar kort met de sterke 
klauwen aangeraakt, waarna het slachtoffer uit balans op de grond smakt. Dat is meestal dodelijk. 
Jagende roofvogels ontdek je vaak doordat een groep vogels opeens onrustig wordt of opvliegt. Scan 
meteen met uw verrekijker het luchtruim en ontdek met een beetje geluk de roofvogel. 
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AANMELDINGSFORMULIER 

Vogelvereniging Avicultura Woerden. 
www.aviculturawoerden.nl 

Singel 43, 3442 AL  Woerden  
 

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

 

Dhr./Mevr   ___________________________________________________________ 
 

Adres    ___________________________________________________________ 
 

Postcode   ___________________________________________________________ 
 

Woonplaats   ___________________________________________________________ 

 

Geboortedatum  _________/____________/_____________ 
 

Telefoonnummer  ___________________________________________________________ 
 

Iban nummer   ___________________________________________________________ 
 

Kweeknummer  ____________ (Indien bekend) 
 

E-mailadres   ___________________________________________________________ 
 

Datum                                        _________/____________/__________ 

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.  

 

Verklaart het Huishoudelijk Reglement van Avicultura te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen 

van de inhoud en zich te houden aan de regels en bepalingen in het reglement. 

 

Handtekening 
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