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NBvV en Corona Update 25 mei 2020 

In de persconferentie van afgelopen week werden de maatregelen m.b.t. het Corona virus nog meer 

versoepeld. Uiteraard zijn er mensen blij, maar aan de andere kant ook mensen teleurgesteld, omdat 

voor hun sector de maatregelen nog niet ver genoeg versoepeld konden worden. 

In de persconferentie werd opnieuw niet expliciet aangegeven of de maatregelen van versoepeling ook 

van toepassing zijn op bijeenkomsten van verenigingen, ook in hun eigen clubgebouwen. 

Op 20 mei is daarom telefonisch contact opgenomen met het informatieloket van de Rijksoverheid die 

zich bezig houdt met alles omtrent Corona. Gelukkig werd hier de bevestiging gegeven dat ook 

vergaderingen en bijeenkomsten van verenigingen weer toegestaan zijn en wel met een maximum van 

30 personen, met in achtneming van de 1.5 meter regel. De noodverordening tot samenscholing en 

verzamelen zal per 1 juni opgeheven worden. 

Het was nodig hier duidelijk antwoord op te krijgen aangezien een eigen verenigingsgebouw geen voor 

publiek toegankelijke plaats is, immers deze is alleen voor mensen die lid zijn. Daarnaast had het woord 

lu  at o ze i ister-president benoemde, een andere context.  

Nu het duidelijk is dat vere igi ge  hu  ga g  eer oge  gaa  is het ela grijk voor u o  te ete  
dat bijeenkomsten en vergaderingen die u gaat organiseren geheel onder eigen verantwoording vallen. 

U doet er verstandig aan de regels die voorgeschreven zijn goed in het oog te houden en de 

bijeenkomsten en vergaderingen zodanig te organiseren dat u zichzelf niet in de problemen brengt. Nog 

steeds volgen er sancties door bevoegde ambtenaren op overtredingen van de regels.  

Het bezoeken van een vergadering of bijeenkomst is voor ieder individueel NBvV lid niet verplicht, doch 

een eigen keuze. Graag wil het hoofdbestuur nogmaals benadrukken in het belang van de leden en de 

orga isatie: Be t u verkoude , grieperig, enauwd of hebt u koorts! Ga dan niet naar een bijeenkomst, 

hoe graag u ook zou ille  e  hoezeer u de dra g ook he t .  

De beslissingen genomen in eerdere nieuwsbrieven, m.b.t. keurmeesterbijeenkomsten, fysieke 

opleidingen en districtsbijeenkomsten blijven dan ook gehandhaafd. Zie hiervoor de informatie in de 

eerder uitgebrachte nieuwsbrieven. 

Het hoofdbestuur komt in juni voor het eerst weer fysiek bij elkaar. Zo snel als mogelijk zult u op de 

hoogte gebracht worden van de datum, plaats en wijze waarop de AV gehouden gaat worden. Uiteraard 

indien HET KAN!  

Mocht u zekerheid willen omtrent eventuele regels die de veiligheidsregio uitgebracht heeft dient u zich 

te verstaan met de veiligheidscoördinator van de gemeente, waar uw vereniging qua vestiging onder 

valt. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op de site van de veiligheidsregio waar u onder valt.  

Namens het hoofdbestuur 

Albert Zomer 

Avicultura zal u op de hoogte houden d.m.v. de nieuwsbrief betreffende de komende activiteiten. 
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Voorwoord 
Het is een raar jaar, het zou feest moeten zijn voor 

Avicultura, we bestaan dit jaar 65 jaar. Dit jaar zullen 

we niet gauw vergeten. We hopen dat de activiteiten 

weer gauw mogen, zodat we er nog iets van kunnen 

maken. Ondanks de coronacrissis hebben we toch 

een vol clubblad.  

U zult geen agenda vinden in dit clubblad. Het 

bestuur vraagt u uw mailbox in de gaten te houden. 

Als er activiteiten en clubavonden doorgaan, zal dit 

door middel van een nieuwsbrief aan u bekend 

gemaakt worden. 

Toch wenst Avicultura fijne vakantie. 

 

De redactie. 

 

 

3



www.aviculturawoerden.nl

Wat is de natuur toch mooi 
Sinds half maart 2020 thuis, Coronacrissis. 

Mag niet mijn beroep uitoefenen, als 

restaurant kok. Het ritme van mijn werkdagen 

valt helemaal stil. Alleen mijn vrouw moet wel 

werken in het ziekenhuis in Gouda. Het enige 

wat gewoon doorgaat is buiten, de natuur en 

de dieren. De vogels maken hun nesten en 

lammetjes worden geboren. 

Om toch een beetje in beweging te blijven heb 

ik de fiets gepakt en ben eropuit gegaan. 

Fietstas gevuld met lekkers voor onderweg en 

natuurlijk mijn fotocamera en verrekijker.  

Verschillende routes gefietst, gevarieerd van 

30 tot wel 80 km naar omliggende plaatsen 

zoals Kamerik, Kanis, Meije, Mijdrecht, 

Driebruggen, Woerdens Verlaat, Waarder, 

Reeuwijk en omstreken. 

Natuurlijk veel foto’s maken van diverse 
dieren, met name vogels. Er zijn van die 

dagen, dat het lijkt alsof de vogels 

afgesproken hebben dat ze er eens goed voor 

gaan zitten als ik voorbijkom met de camera. 

Zo is mijn favoriete route naar Reeuwijk 

afgelopen week weer zo’n dag. Velen die op 

een hek of paalzittende, vogels kon ik van 

dichtbij op de fotozetten, waardoor je als het 

ware hun veren kunt tellen.  

De kwikstaart 

De (witte) kwikstaart met zijn zwarte en witte 

veren, een van de meest algemene 

broedvogels van Nederland. Hij beweegt 

voortdurend zijn staar op en neer. Jonge 

vogels zijn valer en hebben veel wit op de kop. 

Diepe golvende vlucht. De witte kwikstaart 

lijkt veel op de rouwkwikstaart. Bij die soort 

heeft de man echter een zwarte rug die 

overgaat in zwarte kopkap en in andere 

kleden verschilt de rouwkwikstaart van de 

'witte kwik' door de zwarte stuit en 

donkergrijze flanken en meer wit in de 

vleugel.  

De Grutto  

Een jonge grutto die op zijn ouders wacht op 

zijn ontbijt. De grutto is een oer-Hollandse 

weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden 

van het agrarisch land staan zwaar onder 

druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat 

voor natuur, daar gedijt de grutto. In 2016 is 

dan ook de grutto uitgekozen door het 

Nederlandse publiek tot nationale vogel.  

In Nederland is ook de IJslandse grutto te zien 

(islandica). Bij ons komt de grutto van de 

zogenaamde nominaatvorm voor (limosa). De 

IJslandse is in het voorjaar meestal duidelijk 

te onderscheiden van de 'gewone' grutto, 

want hij roder van kleur. Maar IJslandse grutto’s zijn ook in juveniel kleed goed te 
herkennen. Ze hebben bijvoorbeeld kortere 

snavels. Verder is de kleur op borst en hals 

opvallend oranje; bij de jonge gewone grutto 

zijn deze zwakker gekleurd, en eerder roze-

bruin dan oranje. Een belangrijk verschil is de 
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tekening van de schouderveren en de 

binnenste armpennen (ook wel tertials 

genoemd). Deze zijn bij juveniele IJslandse grutto’s uitgebreider en bonter getekend.  
Ik kan helaas niet alle foto’s plaatsen want 

dan hebben we geen clubblad maar een 

fotoalbum bomvol foto’s. Voor mij blijft het 

een sport om de vogels zo dicht mogelijk te 

benaderen totdat ze bijna wegvliegen.  

Ook is het mooi vogels vast te leggen terwijl 

ze vliegen. Zo kun je goed zien wat voor 

verenpracht ze hebben. 

Het belangrijkste is dan ook de achtergrond 

en het (zon)licht. Donker of een drukke 

achtergrond komt het dier niet tot zijn recht. 

De visdief  

Meest algemene stern in Nederland, die zowel 

aan de kust als in het binnenland te zien is. 

Rug en vleugels zijn zilvergrijs en de 

onderdelen lichtgrijs. Visdieven hebben een 

zwarte kopkap die doorloopt tot in de nek. De 

buitenste handpennen zijn iets donkerder 

waardoor er - vooral in de zomer - een 

donkere wig op de boven vleugel ontstaat. 

Lijkt sterk op noordse stern. Maar visdieven 

hebben een langere snavel en hals, bredere 

vleugels, langere poten en meestal een zwarte 

punt aan de oranjerode snavel. 

Soms is het niet mogelijk om een dier dichtbij 

te benaderen zoals hier die grote witte vogel 

met unieke lange, lepelvormige snavel. 

Lepelaars hebben in prachtkleed een oranje 

gele borstvlek, die natuurlijk hier niet  

De lepelaar 

ziet en een lange, dikke, afhangende kuif. 

Onvolwassen vogels hebben zwarte 

vleugeltoppen en vleeskleurige in plaats van 

een zwarte snavel met een oranjegeel uiteinde 

en de borstvlek ontbreekt. Dus duidelijk een 

jonge lepelaar. Vliegen doen de lepelaars met 

gestrekte hals, terwijl de Zilverreigers hun 

hals in trekken. 

Dit is een klein kijkje wat ik zie. Kan iedereen 

aanbevelen om de natuur in te trekken, want 

Nederland heeft echt veel te bieden. Misschien 

een leuke optie om met meerdere leden zo’n 

mooie route te fietsen. De route die ik zelf heb 

uitgestippeld is slechts 40 km, van Woerden 

naar Reeuwijkse plassen. 

Tekst e foto’s, John de Ruiter 
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Mijn kweek met de Raza Espagnola  

 

TT Avicultura 2019, 94 punten (Bondskruis) 

 

Nadere beschrijving: 

Raza Espagnola betekent: "Spaans ras". Al In 

1948 werd aan deze vogel de huidige naam 

gegeven en de officiële standaard vastgesteld. 

Voor deze kleine dwergkanarie geldt een 

maximale lengte van 11½ centimeter. Er 

wordt een smalle en fijne vogel gevraagd met 

een kleine fijne kop in de vorm van een 

hazelnoot. De hals fijn en dun, duidelijk van 

het lichaam gescheiden. 

Een kleine kegelvormige snavel. In dit 

verband is ook de bevedering belangrijk, 

omdat een korte en nauw gesloten bevedering 

de fijne contouren van het lichaam gunstig 

beïnvloeden. De intensieve exemplaren zullen 

dan ook het meest de ideale lijn benaderen. 

Belangrijk is dat de staart duidelijk in een V-

vorm eindigt, die staart is een vereiste 

eigenschap bij dit ras. De kleur is niet 

belangrijk, bonte vogels zijn toegestaan. 

Het is een beweeglijke vogel, die niet 

makkelijk stil zit. De vogel mag niet te 

opgericht zitten, ongeveer een hoek van 45°. 

 

Ik kweek de Raza Espagnola kanarie nu ca. 5 

jaar met heel veel plezier. Hiervoor kweekte 

ik Gloster kanaries met wisselend succes en 

heb nog wat fife fancy kanaries waarmee ik 

weer aan het opbouwen ben. Verder heb ik 
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nog enkele Spitstaart amadines, 

Gordelgrasvinken en een stel Kakarikies in de 

volière. De kanaries kweek ik in mijn 

vogelschuur van 3x3 meter in draadkooien 

van circa 60 x 25 x 35 cm die in 2 delen zijn te 

splitsen door een tralierooster of kunststof 

schotje. Als de jongen het nest verlaten dan 

plaats ik die in het afgescheiden deel met het 

tralieroostertje ertussen zodat de ouders 

kunnen blijven voeren en niet de jongen kaal 

pikken om er een nieuw nest mee te bouwen. 

Een week na het scheiden van de jongen hang 

ik een nieuw nestkorfje bij het ouderpaar 

waar mee deze al snel aan de 2e broedronde 

beginnen en hun jongen blijven voeren. Ik 

kweek met 8 broedkoppels waarvan ik dit 

jaar 25 jongen heb van al enkele maanden 

oud. Niet een heel goed resultaat in 

hoeveelheid maar de kwaliteit lijkt zeer goed.  

De vloer en het dak van de schuur zijn goed 

geïsoleerd waardoor ik met een klein beetje 

bij te verwarmen de temperatuur op ca. 12 

gaden houdt. De kweek begint elk jaar 1 

januari met het licht van 10 uur naar 15 uur 

op te voeren, dat doe ik in 1 keer. Ik heb nog 

ouderwetse tl-verlichting die ik dit jaar wil 

vervangen door LED.  

 

Ik wacht zo lang mogelijk met het koppelen 

van de vogels maar na ca. 5 weken zijn de 

poppen broedrijp en de mannen wat later. 

Meestal is de eerste ronde goed bevrucht. 

Tijdens de hele kweekperiode van 1 januari 

tot dat de jongen volwassen zijn in april, vul ik 

het eivoer aan met Verti-Vit van Versele-Laga. 

Als er jongen zijn voer ik nog kiemzaad bij. De 

jongen zitten nu per 4 in de broedkooi, zo kan 

ik ze goed in de gaten houden en selecteren. 

De ouders in 2 vluchten van 1x1x2 meter. Ik 

hoop van harte dat we in deze Corona tijd 

weer snel clubavonden, vogel-markten en een 

tentoonstelling in het najaar. Ik mis het 

verenigingsleven erg. Het zal wel anders 

moeten maar ik denk dat het mogelijk is. 

 

Jaap Verhoog 
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Een nestje van de Merel 
Bij onze volkstuinvereniging hebben we jaarlijks 

vogels die gebruik maken van de nestkasten in en 

rondom de tuintjes van tuinders. Zo hebben we 

jaarlijks de koolmees die bij mijn buurman, tevens 

Avicultura lid, in het nestkastje zitten en jongen 

grootbrengen. Aan de andere zijde heb ik buurman 

waar we samen 

een soort 

overkapping 

hebben waar we 

hout en dergelijke 

opslaan voor later 

gebruik. Vorig jaar 

wel een nest 

gezien op een 

plank maar geen 

vogels gezien. We 

halen het nest 

nooit weg.  

Doordat het Corona crisis is, mag ik niet werken dus 

klussen op de volkstuin. Bij toeval loop ik onder de 

overkapping, daar om een geschikte plank te pakken 

en zie een merel op een nest liggen op diezelfde 

plank en nest. Ze was totaal niet onder de indruk van 

mijn aanwezigheid en bleef rustig liggen op het nest. 

Uiteraard ben ik toch vlug weg gegaan om ze me 

rust te laten. 

Nadat de dagen voorbijgingen zag ik dat de merel 

niet meer op het nest lag. Was wel benieuwd of er 

eitjes i  lage  dus voorzi htig et ij  o iel foto’s 
gemaakt om te zien wat erin lag.  

De jongen groeien als kool en met dit mooie weer is 

de merelpop tussen al de groenteplantjes op zoek 

naar wormen. Met een bek vol terug naar het nest. 

De 4 jonge merels zakken helemaal in het nest. Maar 

moeder geeft al vroeg een seintje als er aan komt. 

De jonge merels steken hun kop naar boven zodat 

moeder haar wormen kan verdelen aan de jongen 

en neemt de uitwerpselen van de jongen mee terug.  

Vanuit onze serre kunnen we het nest goed zien, 

slechts 3 meter. Na het goed schoonmaken van het 

glas van de serre, de fotocamera geplaatst op de 

schommelkop en rustig afwachten tot moeder 

terugkomt. Ze kijkt mij even aan en gaat vervolgens 

door met waar ze mee bezig was. Het nest wordt 

steeds krapper voor de jonge merels. Ook zij zijn niet 

onder van mijn aanwezigheid en hebben alleen oog 

voor moeders. Rustig wachten ze af tot moeder 

komt. Na het verstrijken van de dagen passen de 

jongen nog moeilijk in het nest, en enkele jong moet 

zelfs op de rand gaan zitten. 

De ander jongen denken dat moeder er is, maar 

blijkt een jong te zitten op moeders plek. 
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Wat ik niet wist dat eind van de middag de jonge merels het nest zouden verlaten. Dus was er op tijd bij om dit 

vast te leggen.  Nest blijft netjes liggen tot volgend jaar en kan moeder daar weer haar jonge groot brengen.

Tekst en foto’s van John de Ruiter 
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Bij toeval heb ik deze bijzondere futen 

gezien bij Reeuwijksehout.  

 

Een van de mooiste en zeldzaamste 

broedvogels is de Geoorde fuut. Nauwelijks 

groter dan de Dodaars en iets kleiner dan de 

Kuifduiker waarmee hij de rode ogen en de 

gele veren aan de kop gemeen heeft. 

Onderscheidende kenmerken zijn het hoge 

voorhoofd, de duidelijk gele oorpluimen en de 

opwippende snavel. Op het water springt dit 

pareltje er direct uit door de opvallend rode 

ogen hetgeen deze soort met meer futen 

gemeen heeft, maar hier lijken het wel rode 

ledlampjes! 

 In Nederland broeden zo’n 500 paartjes, 
meestal in kolonies waarmee ons land voor 

deze niet bedreigde soort een belangrijke 

basis vormt. Vermoedelijk vanwege 

bescherming tegen predatoren zijn de 

broedparen vaak in de buurt van 

kokmeeuwenkolonies te vinden. De aantallen 

zitten in Drenthe en Noord-Brabant op de 

vennetjes, op Voorne zijn ze te vinden rond op 

het Breede Water en het Quackjeswater. 

Ondiepe watertjes met veel insecten en veilige 

oevers zijn de favoriete plekken. Het nestje 

wordt gemaakt op een vlotje van drijvend 

plantmateriaal. 

In de wintermaanden kunnen we groepjes 

zien op de Grevelingen en het Veerse Meer. 

De geoorde fuut vliegt het grootste deel van 

het jaar niet (ongeveer 9 tot 10 maanden). In 

het algemeen vliegen deze vogels zo min 

mogelijk en gaan ze alleen de lucht in tijdens 

de vogeltrek. Wanneer deze fuut niet vliegt, 

komt hij heel erg aan in gewicht en krimpen 

zijn borstspieren. Net voor de migratie in de 

herfst groeien de borstspieren waardoor de 

geoorde fuut weer vluchtklaar is. Veel 

geoorde futen migreren door Europa, maar er 

is ook een groep in Nederland die het hele jaar 

door blijven.  

De jongen kunnen meteen zwemmen nadat ze 

uit het ei zijn gekropen. Net als gewone futen 

houden geoorde futen hun jongen op hun rug. 

Dit zorgt ervoor dat de kleintjes niet snel 

afkoelen en minder gevaar lopen om 

opgegeten te worden. Bij gevaar duikt de 

ouder met kuiken en al onder water.  

 

Foto: John de Ruiter 

Tekst: Internet 
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