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AANMELDINGSFORMULIER 
Vogelvereniging  

AVICULTURA Woerden. 
 
Dhr./Mevr.......................................................................... 
Adres.................................................................................... 
Postcode............................................................................. 
Woonplaats....................................................................... 
Geboortedatum............................................................... 
Telefoonnummer............................................................ 
Kweeknummer................................................................ 
E-mailadres....................................................................... 
IBAN…………………………………………………………… 
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. 
 
Datum.................................................................................. 
 
Handtekening................................................................... 
 
De contributie voor leden is € 31,00 per jaar, en 
jeugdleden en gastleden betalen € 15,50 en leden 
krijgen elke maand het blad “onze Vogels” thuis 
gestuurd. Voor opsturen van dit aanmeldformulier  
en/of verdere inlichtingen kunt u zich altijd 
wenden tot onze secretaris, Ed Westerhoud. 
Stuurboordlaan 13, 3448 KR  Woerden. 
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Van de Redactie 
 

In het 3e clubblad staat de komende 
tentoonstellingen weer centraal. Zo kunt u de 
omliggende tentoonstellingen vinden in Zuid 
Holland  en Utrecht. In het clubblad die bezorgt 
worden bij u thuis, zal ook het inschrijfformulier 
en het reglement van onze Rayon 
Tentoonstelling bijgevoegd zijn. Natuurlijk zal 
het ook via de website gedownload worden. 
 
De redactie gaat dit jaar een aantal artikelen 
schrijven over vogels die in Nederland leven. In 
dit blad zal de Pimpelmees besproken worden. 
 
De Redactie 

 
Inhoud 
 
4/5/6  De Pimpelmees 

 
7 Agenda 
 
8/11 Tentoonstellingsagenda van 
 Zuid Holland & Utrecht 
 

 
 
 

Colofon 
 
Voorzitter:   
G. Spelt 

 0348 – 431392 
voorzitter@aviculturawoerden.nl 
Secretaris:  
 E. Westerhoud 

 06 - 28977032 
secretaris@aviculturawoerden.nl 
1e Penningmeester:   
J. de Ruiter 

 0348-412091 
penningmeester@aviculturawoerden.nl 
2e Penningmeester:   
S.C. Vijfhuizen 

 06 – 25106106 
Materiaal Commissaris:   
J. van Zuilen 

 06 – 50250818 
materiaal@aviculturawoerden.nl 
Ringencommissaris:   
T.A.M. Vermeulen 

 0348 - 692031 
ringen@aviculturawoerden.nl 
Website & Promotie:   
J. de Ruiter 

 0348-412091 
webmaster@aviculturawoerden.nl 
Redactie Clubblad 
clubblad@aviculturawoerden.nl 
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Pimpelmees 
 
Volwassen pimpelmezen zijn circa 
12 centimeter groot met een 
spanwijdte van 17-20 centimeter en 
een gewicht van ongeveer 12-15 
gram, dit is kleiner dan de 
koolmees. De pimpelmees heeft een 
vrij onmiskenbaar verenpak met 
zijn kobaltblauwe kruin, staart en 
vleugels die duidelijk afsteken tegen 
het geel van zijn onderkant. Het 
verschil tussen mannetje en 
vrouwtje is vrijwel niet waar te nemen. De roep van de pimpelmees klinkt als tsi tsi tsit, de zang is 
een hoog si si sirrr, gevolgd door bellende geluiden, en lijkt iets feller dan die van de koolmees. De 
vlucht van de pimpelmees is meestal gelijk aan die van andere mezen. In boogjes zweeft hij door de 
lucht, in de tussenpozen slaat hij met de vleugels. 
 
Pimpelmezen zien elkaar anders dan wij ze zien doordat zangvogels, waartoe pimpelmezen 
behoren, heel goed uv-licht kunnen waarnemen, dit in tegenstelling tot de mens. Kleuren lichten 
daar-door aanzienlijk feller op. Dit is essentieel voor het vrouwtje om het mannetje te kiezen waar 
zij de voorkeur aan geeft. Het gekleurde 'petje' is hierbij het belangrijkste deel van het mannetje dat 
indruk moet maken op het vrouwtje. Uv-gevoeligheid helpt om het verenkleed voor soortgenoten 
helder zichtbaar te maken en toch voor roofdieren minder goed zichtbaar te zijn aangezien die net 
als de meeste andere dieren - geen uv-licht kunnen waarnemen. Voor vrouwtjespimpelmezen 
spelen ook de dans en zang van het mannetje, en door hem aangeboden voer, een rol bij de 
partnerkeuze. 

Levenswijze 
Pimpelmezen leven vooral in 
bosrijke gebieden en tuinen 
met veel groen. De vogels zijn 
vooral tussen struikgewas, 
houtwallen en houtsingels te 
vinden. Ze voelen zich echter 
overal waar bomen staan al 
thuis. Pimpelmezen zijn 
schuwer dan koolmezen. Het is 
bekend dat ze trucjes kunnen 
leren om aan voedsel te 
komen. Het geschatte aantal 
paren pimpelmezen in 
Nederland is ongeveer 275.000 
- 325.000 en stijgt nog steeds. 
De gemiddelde levensduur van 
een pimpelmees in goede 
leefomstandigheden bedraagt 
ongeveer 3 jaar, met weinig 
roof-dieren en zachte winters 
kan ook een leeftijd van 8 jaar 
worden bereikt. De oudst 
geregistreerde leeftijd voor 
een pimpelmees is 19 jaar. 
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Voorplanting 
In de broedtijd eten pimpelmezen voornamelijk insecten en insectenlarven. Zij nestelen in 
boomholten en ook vaak in nestkastjes. Hun voorkeur gaat uit naar een vlieggat dat een paar 
millimeter kleiner in doorsnede is dan dat van de koolmees. Het gat varieert daarmee tussen de 28-
30 mm, een verschil van gemiddeld een halve centimeter. Een geschikte nestkast heeft een 
minimale binnenmaat van 12x12x25 centimeter. 

Aan het begin van het voorjaar en in het begin van de zomer wordt de pimpelmees seksueel 
actiever, maar vanaf het moment dat de dagen gaan lengen (21 december) begint het mannetje al 
frequent te zingen. 

Wanneer een koppeltje pimpelmezen 
elkaar heeft gevonden blijven zij 
gedurende een of twee broedsels bij 
elkaar en nemen ze beide de 
verantwoordelijkheid voor het voeren 
van de jongen. Het is echter niet 
vreemd als het koppeltje hetzelfde nest 
jaren achter elkaar samen gebruikt of 
dat het nest wordt overgenomen door 
één van hun jongen. Een gemiddeld 
nest bevat 10 tot 12 eieren waarvan 
meestal 80% uitkomt; 40% van de 
jongen wordt volwassen. Het grootste 
deel van de pimpelmezen overleeft 
strengere winters meestal niet. 

Nestperiode 
Wanneer een stel pimpelmezen het 
nest geselecteerd heeft, markeren zij 
dit grondig met de snavels. De verse 
snavelmarkeringen bevinden zich 
rondom de opening. Het koppel zal 
hierna beginnen met de bouw van het 
nest. Dit nest bestaat meestal uit mos, 
haren, veren, bladeren, takjes en ander 
zacht materiaal. Wanneer het nest 
klaar is begint het vrouwtje met het 
leggen van één ei per dag. Tot een 
hoeveelheid van ongeveer 10 eitjes 
begint het vrouwtje nog niet met 
broeden. Tijdens het broeden neemt 
het mannetje de taak op zich om het 

vrouwtje te voeren. Na twee weken komen de eitjes uit waarna beide ouders de jongen voeren. Om 
ervoor te zorgen dat roofdieren niet doorhebben waar zich een nest bevindt, brengen de ouders de 
ontlasting van de jongen, die in een speciaal vliesje verpakt is, ver van het nest. De eierschalen 
worden door de ouders in het nest opgegeten. Zestien dagen na het uitkomen kunnen de jongen het 
nest verlaten. 

Na het uitvliegen 
Het verlaten van het nest gebeurt met enige aarzeling, en het duurt vaak een dag voordat alle 
jongen het nest hebben verlaten. Na het uitvliegen blijven de ouders de jongen nog enige tijd 
verzorgen en begeleiden. De jongen worden bij elkaar gehouden door een hoop geroep. Gedurende 
de eerste dagen na het uitvliegen, vormen de jongen een gemakkelijke prooi voor roofdieren omdat 
ze de vliegkunst nog niet geheel machtig zijn, en ze bovendien veel om voedsel bedelen en daarbij 
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lawaaiig zijn. Jongen leren goed de omgeving kennen waarin ze geboren zijn en keren ook ieder jaar 
in de lente terug naar de plaats waar zij geboren zijn. 

Aangezien de pimpelmees afhankelijk is van de hoeveelheid beschikbare insecten, is de timing van 
het broeden van grote invloed op het broedsucces. Door het steeds iets vroeger intredende seizoen 
van insecten, begint het broedseizoen van de pimpelmees ieder jaar gemiddeld een halve dag 
eerder. In 1986 was dit rond dag 110 (20 april); in 2006 was dat rond dag 100 (10 april). De 
pimpelmees kan zich goed aan de klimaatverandering aanpassen. 
 
Overwinteren 
Een pimpelmees is creatief als het erop aan komt te overleven. Zo kan hij ervoor kiezen om een 
strengere winter door te brengen in een oud nest, vooral omdat dit meestal insecten aantrekt die 
op het menu staan. Ook kan de pimpelmees kiezen voor een warmer land. In Nederland is het 
aantal pimpelmezen in de winter vaak groter omdat soortgenoten uit Scandinavië hierheen 
trekken. Na de kou keren de dieren meestal terug naar het land van herkomst. 
 
Voedsel 
Pimpelmezen maken graag gebruik van vetbollen, pindanetjes en voedertafels met gevarieerde 
zaden. Vaak verdedigen ze een vetbol tegen andere mezen. Om echter niet ten prooi te vallen aan 
roofdieren neemt de pimpelmees het liefste kleine hapjes en kijkt steeds snel en goed om zich heen. 
Maar ook het meenemen van voedsel zoals een pindanootje doet hij vaak. Het liefst neemt hij het 
dan mee naar een beschutte plek waar hij zich veilig voelt en de tijd kan nemen het op te eten. 
Naast het voedsel dat de mens hun aanbiedt, eten zij voornamelijk insecten en hun larven, spinnen, 
bladluizen, nectar en zaden. De temperatuur in de lente speelt een belangrijke rol bij de timing en 
de grootte van de rupsenpiek. 

Bladluizenbestrijding 
Pimpelmezen kunnen behulpzaam zijn voor eigenaren van fruitbomen en grote fruitgewassen omdat ze de 

bladeren van deze gewassen ontdoen van onder andere bladluizen. Op die manier vormen ze een 

biologische bestrijding van bladluizen. Er treedt daarbij vaak wel 

mechanische schade aan het blad op. 

Verspreiding 
De pimpelmees komt overal in Europa voor, behalve IJsland en 
het uiterste noorden van Scandinavië 
Pimpelmezen zijn zeer talrijk en komen in heel Europa, met 
uitzondering van IJsland, het gehele jaar voor in bossen, parken 
en tuinen. Het is meestal een standvogel, maar in sommige 
jaren kunnen groepen uit Noordoost-Europa naar Midden- en 
West-Europa trekken. Pimpelmezen kunnen zeer territoriaal 
zijn waardoor ze een jaar of zelfs hun gehele leven hun gebied 
verdedigen tegen soortgenoten, maar ook de grotere koolmees 
wordt soms doel van een verdedigingsaanval in de lente. 
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Agenda 2015 

 Zaterdag 12 september – Vogelmarkt van 10:00 - 13:00 uur 
 Zaterdag 12 september – Vogelmarkt van 10:00 - 13:00 uur 
 Maandag 14 september – Jongvogelavond - Vogels vanaf                               
 19:30 uur inbrengen. We beginnen om 20:00 uur!! 
 Zaterdag 10 oktober – Vogelmarkt van 10:00 – 13:00 uur 
 Rayon Tentoonstelling – 12 t/m 14 november 
 Vrijdag 18 december – Kerstbingo vanaf 20:00 uur  
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Tentoonstellingsagenda 
 
Zuidholland 
 
K06 Nat. Vogelvreugd, Koudekerk/Hazerswoude 

 Open: 22-10-2015 t/m 24-10-15 
Keurdag: 20-10-2015 Het Anker, Chopinlaan 2, 2394 GL Hazerswoude-RD 

Vanaf eind augustus kunt u zich inschrijven voor onze tentoonstelling via onze website. 
http://www.vogelvreugdhazerswoude.nl/ 
 
A08 Bijz. De Vogelvrienden 
Bergambacht, Bergambacht  Open: 29-10-2015 t/m 31-10-2015 

Keurdag: 28-10-2015 
Clubgebouw De Vogelvrienden, Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 
Openingstijden : do 29 okt. van 20:00-22:00 u.; vr 30 okt. van 14:00-22:00 u.; za 31 okt. van 10:00- 17:00 
u. De toegang is gratis 
http://www.vogelvriendenbergambacht.nl/base/ 
 
W06 Reg. Vogelvereniging 
Avicultura, Woerden  Open: 12-11-2015 t/m 14-11-2015 

Keurdag: 11-11-2015 
Clubgebouw, Singel 43, 3442 AL Woerden 
Vogelvereniging Avicultura bestaat dit jaar 60 jaar. Voor meer informatie zie onze website. 
http://www.aviculturawoerden.nl 
 
Z25 Reg. Zang en 
Kleur, Zevenhuizen (Z-H)  Open: 4-12-2015 t/m 5-12-2015 

Keurdag: 3-12-2015 Clubgebouw Zang en Kleur, Nijverheidscentrum 
52, 2761JP Zevenhuizen 
Openingstijden vrijdag van 15.00 - 22.00 uur zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. 
http://www.zangenkleur.nl 
 
Utrecht 
 
M35 Afd. Vogelvereniging De 
Hollandse IJssel, Montfoort  Open: 19-11-2015 t/m 21-11-2015 

Keurdag: 19-11-2015 
St Joseph, Heiliglevenstraat 4, 3417HL Montfoort 
Verkoopklasse aanwezig, toegang gratis, openingstijden 19-11 van 20- 22.uur, 20 -11 van 10-22 uur en 21-
11 van 10 tot 16 uur 
http://www.vogelverenigingmontfoort.nl/ 

 
K20 Afd. Katropa, Kamerik 

 Open: 25-11-2015 t/m 27-11-2015 
Keurdag: 25-11-2015 M.F.C de Schulenburh, overstek 1, 3471 EJ Kamerik 

Rolstoel toegangelijk woensdagavond 20.00 -2200 Donderdag 10.00 -22.00 Vrijdag 10.00 -21.00 

 
UT Dist. Vogelvereniging Kleur 
en  

Zang, IJsselstein 
Open: 18-12-2015 t/m 20-12-2015 

Keurdag: 17-12-2015 Munten en Postzegel Organisatie, Energieweg 7, 3401 
MD IJsselstein 
Openingstijden zijn: vrijdag 18 dec. 19.00-22.00 uur; zaterdag 19 dec. 10.00-18.00 uur; zondag 20 dec. 
10.00-16.30 uur. Contactpersoon Hein van Rooijen, tel. 030-6881113. E-mail:h.m.v.rooijen@kleurenzang.nl 
http://www.kleurenzang.nl/ 
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Speciaalclubs 
 
  
 JAPANSE MEEUWEN EN OVERIGE LONCHURA'S JMC    
Landelijk eendagshow, Leerdam 

 Open: 26-9-2015 t/m 26-9-2015 
Keurdag: 26-9-2015 Clubgebouw, P.M. van Gendtstraat 23, 4142 BM Leerdam 

Inbrengen 08.00-09.00 uur. Opening ca. 14.00 uur. Ochtendprogramma door TC. Verkoopklasse. Info: 
hans@rioxingu.nl 
http://www.jmc-lonchura.nl 
  
 NEDERLANDSE KLEURKANARIE CLUB NKC    
internatioale show, Vlaardingen 

 Open: 5-12-2015 t/m 5-12-2015 
Keurdag: 4-12-2015 Jeu de Boules Club Vlaardingen, Watersportweg 7, 3138 HD Vlaardingen 

Internationale kleurkanarieshow, incl. keurmeesterwedstrijd en grote vogelverkoop, info via nkc-
ledenservice@hetnet.nl 
http://www.kleurkanarie.nl 
  
 NEDERLANDSE ZEBRAVINKEN CLUB NZC    
Regio, Austerlitz 

 
Open: 22-10-2015 t/m 24-10-

2015 
Keurdag: 21-10-2015 Dorpshuis 't Trefpunt, Schooldwarsweg, 3711BM Austerlitz 

Contactpersoon: Jos van Valkenburg, Tel: 0625057397, E-mail: jos.valkenburg@xs4all.nl 
 
Internationale NZC Show 2015 

 Open: 28-9-2015 t/m 4-10-2015 
Keurdag: 28-9-2015 Active Partyworld BV | Klepperheide 17-1 | 6651 KM Druten 

Meer informatie zie website 
http://www.nederlandsezebravinkenclub.nl/ 
 
  GRAS-, GROTE PARKIETEN EN PAPEGAAIEN PSC    
Landelijk, Soest 

 Open: 25-9-2015 t/m 26-9-2015 
Keurdag: 24-9-2015 clubgebouw, Molenstraat 8d, 3764 TG Soest 

Contactpersoon : J. Boesveld - tt-secretariaat@parkietenspeciaalclub.nlWEBSITE : 
http://parkietenspeciaalclub.nl/ 
  
 AFRIKAANSE PRACHTVINKEN (SC.A.P.)    
Eendagshow Scap, Soest 

 
   Open: 17-10-2015 t/m 17-10-
15 
   Keurdag: 17-10-2015 Clubgebouw, Molenstraat 8d,, 3764 TG SOEST 

Dit is een eendagshow. Keuring s' morgens, opening na de lunch. Toegang gratis. 
  
 NATUURBROED GOULDAMADINE NEDERLAND SNGN    
Nationale 
Tentoonstelling 
Dorpstraat 28 Elst 
 

 Open: 8-10-2015 t/m 10-10-2015  

http://www.sngn.nl 
 
  VORM- EN POSTUURKANARIES    
Vorm- en Postuurkanaries, Oosterhout 
Noord-Brabant  Open: 10-10-2015 t/m 10-10-2015 

Keurdag: 10-10-2015 
“Sint-Oelbertgymnasium”, Warandelaan 3,, 4904PA Oosterhout 
Contactpersoon Edwin Wagemakers: 0165317624 
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