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Voorwoord
Het laatste clubblad van het jaar. Een jaar met
leuke activiteiten. Met als laatste activiteit, de
jaarlijkse vogeltentoonstelling. Daar kunnen we
als vogelvereniging best trots op zijn dat er zo’n
80 vogels meer waren ingeschreven als vorig jaar.
Ook dit keer hebben er leden ervoor gezorgt dat er
voldoende kopij ingeleverd is om dit clubblad te
vullen met leuke e intersante verhalen en foto’s.
In 2020 zal de voorzitter in elk clubblad een
artikel verzorgen.
De redactie.
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Mijn volière.
met Gerard en Jos waarbij ik mijn eerste
bewoners voor de volière kocht, Kanaries,
zebravinken, rijstvogels en Chinese
dwergkwartels.
Later kwamen hier Gould amadines,
diamantvinken en Mozambique sijsjes bij (die
trouwens een stuk duurder waren geworden
dan in mijn jeugdtijd).

De liefde voor dieren en dan vooral voor
vogels stamt nog uit mijn jeugdjaren in
Gemert (Nbr).
Na een periode van kippen werd het hok
omgebouwd tot volière met daarin kanaries,
vinken en Mozambique sijsjes. Samen met een
goede vriend werd ik jeugdlid van de lokale
vogelvergadering De Nachtegaal .
Tentoonstellingen deed ik mee met kanaries
en een keer met een zelfgekweekte
Mozambiquesijs werd ik jeugdkampioen! Op
mijn 18de stopte ik met vogels.

De buitenvolière is in twee gedeelte met in het
midden een binnenhok met voer plateaus en
aan de beide zijkanten een vlucht van 2 bij 2
meter. De volière is beplant met enkele
struikjes en hedera die via de schutting naar
binnen groeit, verder wat takken, stokken en
nestkastjes.

In 1997 verhuisde ik naar Woerden waar wij
een huis kochten op de Schillingdreef. In
2006 bouwde we ons eigen huis in Waterrijk.
Nadat wij naast ons huis 7 jaar geleden een
stukje grond konden bijkopen hebben wij bij
het tuinhuisje een volière gebouwd. Via de
vogelmarkt bij Avicultura kwam ik in contact
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binnen in het tuinhuisje waar ik wat
broedkooien heb staan naast de
konijnen van de kinderen. Mooie gelegenheid
om weer eens de volière goed schoon te
maken en opnieuw in te richten.
Momenteel wordt de volière bewoont door
kanaries, gould amadines, diamantvinken,
mozambiquesijsjes, zebravinken, japanse
meeuwtjes, driekleur amadines, koppel
diamant duifjes, chinese dwergkwartels en
een koppel Roul rouls, en de laatste aankoop
kleine cuba vinken.
Mijn vogels mogen lekker rondvliegen in de
volière en nestelen als ze zin hebben.
Ik kweek niet specifiek op grootte en kleur
voor tentoonstellingen.
Volgende doelstelling is om jongen te kweken
met Mozambique sijsjes en de roul rouls.
Maartien Vereijken
In de winter gaan de meeste vogels naar
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Het Kweekseizoen
Het kweekseizoen breekt voor veel vogelkwekers weer aan. Op de website van Adrie van
Kooten, keurmeester van gras- en grote parkieten bij de NBvV is belangrijke informatie te
vinden over het onderwerp. Deze informatie is ook op uw vogels toe te passen:
Kweekprogramma - kweekboek
Bij de behandeling van het kweekprogramma
en kweekboek zijn we beland bij een zeer
belangrijk onderwerp. Het bijhouden van de
afstamming van uw vogels zal, zo zult u
merken, van grote waarde blijken te zijn. Ik
durf zondermeer te stellen dat, als u iets in de
vogelsport wilt bereiken, een goed
bijgehouden kweekadministratie noodzakelijk
is. Ook in het bedrijfsleven ligt immers de
basis van een goede en succesvolle
bedrijfsvoering, bij het juist bijhouden van
gegevens. En welk belang wordt er in onze
huidige maatschappij niet gehecht aan
kwaliteit en kwaliteitsverbetering?
In z'n algemeenheid, zo is uit onderzoek
gebleken, is het handhaven of verbeteren van
kwaliteit alleen maar mogelijk wanneer we
kunnen beschikken over juiste, dus goed
bijgehouden, gegevens. Deze gegevens
moeten het ons dan, middels vergelijkingen
en controles, mogelijk maken om het gestelde
doel van kwaliteitsverbetering, te bereiken.
En is het niet zo, dat ook wij als kwekers, ons
tot doel moeten stellen de kwaliteit van onze
vogels te verbeteren?
Het kweekboek
Een bladzijde van een kweekboek kan op
verschillende manieren worden ingedeeld.
Hoe meer gegevens worden bijgehouden hoe
meer er over de vogels wordt geleerd. Het is
hierbij belangrijk dat de gegevens over de
vogels overzichtelijk op schrift worden
gesteld. Ze zijn dan in een later stadium, als
we ze nodig hebben, gemakkelijk terug te
vinden.
In mijn kweekboek hou ik twee verschillende
soorten kweekbladen bij. Een kweekblad
waar de gegevens per broedkooi op worden

genoteerd en een kweekblad waar de
gegevens per vogel op worden genoteerd.
Op het "broedkooi kweekblad" kunnen de
volgende gegevens worden genoteerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

kooi no.
datum dat de vogels zijn gekoppeld
ring no. man
geboorte jaar van de man
kleur van de man
ring no. pop
geboorte jaar van de pop
kleur van de pop
broedronde
datum 1e ei, 2e ei, 3e ei, enz.
datum van uitkomen van de eitjes
aantal bevruchte- en onbevruchte
eitjes
data dat jongen zijn geringd
data van uitvliegen van de jongen
ring nummers van de jongen
kleur van de jongen
geslacht van de jongen
bestemming van de jongen
(aanhouden of verkopen)

bijzonderheden tijdens de broedronde(n),
zoals:
* hoe voert de pop de jongen?
* voert man goed mee? goed/matig/slecht
* verdraagzaamheid man/pop t.o.v.
uitgevlogen jongen?
* acceptatie nestmateriaal door pop?
* graad van hygiëne in het nestkastje?
* hoe gaan beide oudervogels met elkaar om?
* kapotte eitjes; zo ja, hoeveel?
* sterfte onder jongen; zo ja, dag?, aantal?
* verenplukken
* kruipers onder de jongen?; zo ja, hoeveel?
* jongen met spreidpoten?; zo ja, hoeveel?
* bepaalde erfelijke factoren die opvallen aan
de jongen, bijvoorbeeld: druipstaart,
www.aviculturawoerden.nl
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snavelinplant, vleugeldracht, kop breedte.
* klimaatomstandigheden tijdens de
broedronde. (percentage luchtvochtigheid?,
temperatuur?, e.d.).
* aantal lichturen
Door het bijhouden van gegevens per
broedkooi is het zelfs mogelijk om inzicht te
krijgen in de resultaten per broedkooi. Soms
blijkt in de loop van jaren dat bepaalde kooien
een beter resultaat opleveren dan andere.
Mocht u zoiets constateren dan is het
belangrijk uit te zoeken wat daarvan de
reden(en) is (zijn).
Vragen die u zich hierbij kunt stellen zijn:
•

•
•
•

•

Is het een hoekkooi (veelal onrustige
plaats a.g.v. looppad)?
Betreft het een dode hoek (ventilatie!)?
Is de kooi misschien te laag geplaatst?
Is er wel voldoende licht op deze
plaats?
Is het nestkastje niet teveel in het licht
geplaatst (broedkooi bevindt zich in
nabijheid van lamp en of raam)?
Verschilt de betreffende broedkooi van
de andere kooien? Gemaakte fouten
kunnen op deze manier, door het
bestuderen van de resultaten, worden
achterhaald en hersteld.

Naast het bijhouden van een kweekblad over
broedkooien is het van belang een kweekblad
bij te houden van elke vogel. Op dit blad
noteren we gegevens over de afstamming van
de vogel alsmede eventuele bijzonderheden
over de vogel. Ook noteren we op dit
kweekblad de vogels, waarmee de betreffende
vogel (al) gepaard is.
De gegevens die ingevuld kunnen worden
onder de rubriek: bijzonderheden, zult u voor
een belangrijk deel kunnen halen van "het
kweekblad broedkooi". Maar in deze rubriek
kunt u ook op- en aanmerkingen noteren, die
bijvoorbeeld door keurmeesters zijn gemaakt
op keurlijst(en), alsmede het aantal punten
welke de vogel op (verschillende)
tentoonstellingen behaalde. Met de gegevens
zoals hierboven beschreven moet het voor u
geen al te grote moeite kosten een
kweekblad naar eigen inzicht te ontwerpen.

Het kweekprogramma
Met betrekking tot een softwareprogramma
voor uw vogelkweekadministratie bent u
gebonden aan de indeling die door de
betreffende programmeur is gemaakt.
Tegenwoordig zijn er ontzettende handige en
vernuftige vogelkweekprogramma’s te koop.
Zorg er voor dat het programma dat u koopt
gebruikersvriendelijk is en dat u werkelijk
alle bijzonderheden over de vogels er in kwijt
kunt. Belangrijk aan een dergelijk programma
is ook dat u het na aanschaf en registratie
steeds weer (gratis) kunt uploaden wanneer
zich veranderingen/verbeteringen in het
programma hebben voorgedaan.
A. van Kooten
Voorbeeld van een kweekkaart vind u op de
laatste pagina van dit clubblad.

www.zooeasy.nl
Houd eenvoudig informatie van dieren bij
ZooEasy is geschikt voor de registratie van
alle soorten dieren. Log in op je persoonlijke
account en registreer alle unieke kenmerken
van je dieren. Maak familiebanden direct
inzichtelijk met stambomen en verwantschapsberekeningen. Houd de gezondheidsgegevens van de dieren bij en bewaar alle
testen en uitslagen van de dierenarts. Print je
eigen rapportages, bewaar alle uitslagen van
wedstrijden en plaats alle contactpersonen in
één overzichtelijke database.
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Mijn beleving van de vogeltentoonstellingsperiode 2019
Als geruime tijd speel ik met mijn
vogels mee op de vogelshow van
Avicultura en vogelshows in de
regio, totaal bij 4 verenigingen. De
laatste jaren met Raza espagnola
en Fife fancy postuurkanaries. Ook
bezoek ik shows van andere
verenigingen.
Het is een hectische periode van
uitzoeken, inschrijven, opkooien en
schoonmaken en vervoeren. Het lukt
mij nog steeds om de ingeschreven
vogels zonder absenten in te
brengen. Ik ben dit jaar
gepensioneerd dus heb er gelukkig
de tijd voor. Per show is het voor mij
wel 3x rijden met de (inbrengen,
opening en uitkooien). Totaal 12 bezoeken.
Ik doe dit met veel plezier, gelukkig rijden er
ook clubgenoten mee met hun vogels. Het valt
niet mee om de vogels in conditie te houden
dus speel ik op elke show deels met nieuwe
vogels.

Ik vind het vooral leuk en gezellig om te doen.
Je ontmoet elkaar als vogelliefhebber, je deelt
kennis en het wel en wee met elkaar. Bingo,
verloting, pilsje en verkoopklasse dragen mee
aan dit plezier.
Dit jaar was de show bij Avicultura weer
prima georganiseerd waarbij ik vooral het
aankleden met groen van de TT zaal heb
verzorgd. Het is leuk en leerzaam om als
tentoonstellingsvrijwilliger in een periode
van 3 dagen/avonden mee te helpen. Er zijn
diverse werkzaamheden waar voor iedereen
wel iets geschikts is te vinden. Dus voor het
volgend jaar van harte hiervoor uitgenodigd.
Nu weer even rust en de vogels conditioneren
voor de kweekperiode.
Ik heb er al weer zin in!
Jaap Verhoog
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Vrijdag 20 december 2019
Kerstbingo
begint om 20:00 uur
2 - 5 januari 2020
Ned. Kampioenschap
Zie NBvV
Maandag 6 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie
begint om 20:00 uur
zaterdag 11 januari 2020
Vogelmarkt
van 13:00 – 15:00 uur
zaterdag 8 februari 2020
Vogelmarkt
van 13:00 – 15:00 uur
zaterdag 14 maart 2020
Vogelmarkt
van 13:00 – 15:00 uur
zaterdag 11 april 2020
Vogelmarkt
van 13:00 – 15:00 uur
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Schilderwerk en Tentoonstelling
Vogelvrienden,
Nog maar net na de zomervakantie zijn we al
begonnen met de voorbereidingen van de
afgelopen vogeltentoonstelling van
Avicultura. We hebben op drie
woensdagmiddagen alle
tentoonstellingskooien gewit en gezwart,
onder leiding van de initiatiefnemer Jaap
Verhoog.
We hebben met elkaar de klus vakkundig
geklaard en het was erg gezellig samen.
Als nieuweling in het bestuur had ik het geluk
om gelijk erachteraan het clubhuis te mogen
gaan schilderen. Velen hebben een handje
geholpen, maar Jan van der Klaauw moet ik
speciaal benoemen omdat hij zo vaak als
mogelijk mee is geweest, en op zijn leeftijd
nog kan werken als een paard. Het is nog niet
geheel klaar maar we zullen het restant in
etappes afmaken.
Het wordt dus allemaal nog mooier.

Nu de Bijzondere Rayon tentoonstelling 2019
van Avicultura Woerden.
Dankzij de inspanningen van het hele
tentoonstellingsgroep kunnen we terug kijken
op een mooie en zeer geslaagde show, met
ruim 400 vogels. De keurmeesters waren zeer
tevreden over de ingezonden kwaliteit. De

Opening van onze show werd vakkundig
gedaan door onze Rayon voorzitter Leo
Wooning. Leo hield nog een warm pleidooi
om vooral de zusterverenigingen te
ondersteunen d.m.v. deelname en ook te
bezoeken, om zo genoeg vogels voor shows te
krijgen de komende jaren.

Het bondskruis is gewonnen door Jaap
Verhoog met een Raza Espanol kanarie met
94 punten. De mooiste vogel van de show was
van Ad van Oudenallen met een
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur met
95 punten.
Verder alle winnaars van harte gefeliciteerd
met jullie kampioenen ieder in zijn eigen
kleur klasse behaald. Alle kampioenen hebben
een prachtig certificaat met hun eigen vogel
(s) gehad, op de foto gezet door een
professionele fotograaf. Ook onze sponsoren
weer reuze bedankt voor jullie bijdrage en
steun. Het feest werd met het rad van
avontuur weer vakkundig opgeluisterd door
Kees en Fedor wat de gezelligheid weer zeer
ten goede kwam.
Nogmaals alle inzenders heel hartelijk
bedankt, en tot volgend jaar.
Tentoonstellingsvoorzitter
Gerard van den Boogaard
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