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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 € 32,00 per jaar, en 

jeugdleden en gastleden betalen € 16,00 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 
 

De laatste clubblad van dit jaar hebben we de 
koolmees in het zonnetje gezet. Ondanks hij al even 
bij het bestuur is gaat hij zich voorstellen, Leo de 
Wit. De tentoonstellingen komen er weer aan. Dit 
jaar mogen de OEK Vogels weer mee doen tijdens 
onze tentoonstelling. Ook kijken we even terug op 
de jaarlijkse gezellige barbecueavond. 
 
Namens Avicultura bedanken we Desiree Adams 
voor het beschikbaar stellen van de foto op het 
voorblad. 
 
De Redactie 
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De Koolmees 
Beschrijving en gedrag 

Koolmees (Parus major) gewoonlijk 14 cm met een 
spanwijdte van 25 cm, gewicht ongeveer 17 gram. 
Een Koolmees heeft zijn pootjes lang en duidelijk 
zichtbaar. Het koolmeesje is een slanke en lenige 
vogel. Het lichaam helt over de pootjes die 
diagonaal naar voren staan. 

Deze vogel is een van de bekendste vogels van ons 
land, maar niet omdat hij zo verschrikkelijk veel 
voor komt. Het komt meer doordat hij zich zo leuk 
laat bekijken. In de winter haalt hij de gevaarlijkste 
acrobatische stunten uit aan een pindasnoer vlak bij 
het raam.  

In de lente en zomer trekt hij de aandacht, door in 
de nestkastjes tot vlak bij het huis te gaan broeden. 
Veel mensen raken geboeid door dit ijverige 
vogeltje, als ze hem aan en af zien vliegen met voedsel voor hun jongen. De Koolmees is een 
standvogel, dat betekent dat je hem het hele jaar door in ons land kunt zien. In de winter kunnen er 
wel wat extra Koolmezen uit de meer Oostelijk en Noordelijk gelegen landen bij komen.  

Het is met zijn mooie kleuren een bijzonder opvallende vogel. Hij heeft een gele borst met daarop 
een zwarte stropdas. Deze stropdas is bij de mannetjes breder dan bij de vrouwtjes en bovendien 
loopt hij langer door. Verder heeft een Koolmees een koolzwarte kop en witte wangen. Op de rug is 
hij een beetje groen/geel en heeft een beetje blauw in zijn vleugelveren. De Koolmees behoort tot 
de familie van de mezen en lijkt voor mensen, die hem niet zo goed kennen nogal op de veel 
kleinere Pimpelmees. Toch is het verschil tussen deze twee nogal groot. In het Latijn heet hij Parus 
major, wat zoveel wil zeggen als grote mees. Hij is dan ook de grootste mees die wij kennen.  

In het Fries heet hij Blokfink, maar wordt ook wel Bijbiterke genoemd. Men verdenkt hem ervan dat 
hij bij bijenkasten wel eens bijen vangt en dat vinden de imkers niet zo'n prettige eigenschap. Zoals 
je zonet al las is het een zogenaamde holenbroeder die graag in nestkasten broedt. Het gaatje van 
de nestkast moet dan wel 30 millimeter zijn. Als het kleiner is past de Pimpelmees er nog wel door, 
maar de Koolmees niet. Is het gat groter, dan past de spreeuw er ook al snel door en daar kan de 
Koolmees niet tegenop. In de zomer eet de Koolmees vooral veel rupsen, bijvoorbeeld uit de 
eikenbomen. 

Gedrag: De Koolmees is een graag geziene gast in tuinen door hun acrobatische toeren terwijl ze 
zich voeden met noten of zaden. Ze bouwen nesten graag in nestkasten en hebben zich daardoor 
goed laten bestuderen. Ook al komt de vogel veel voor, de kans op overleving voor de jongen is 
groter in het bos. De Koolmees komt vaak voor in voorstadse wijken. De Koolmees heeft veel 
natuurlijke vijanden zoals de Havik en de Sperwer die de Koolmees aan hun jongen voeren. De 
Grote bonte specht rooft soms het nest leeg. Eekhoorns en wezels roven het nest leeg en nemen 
soms ook de volwassenen mee. De verschillen tussen mannen, vrouwen en jongen zijn: Het 
verenkleed van de vrouwtjes is gelijk aan dat van de mannetjes, alleen zijn de kleuren wat fletser. 
De lijn die over de buik loopt is minder intens zwart. Jongen lijken meer op het vrouwtje, maar 
hebben een matte olijfgroene nek, grijze staart en minder gedefinieerde witte accenten. De snavel 
van het jong is geel.  
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Bijzondere informatie over deze soort: De Koolmees is niet alleen een prooi, in een Hongaarse 
grot aten de Koolmezen daar vleermuizen. De vleermuizen overwinteren daar en zijn erg sloom als 
ze wakker worden. Dit is wanneer de Koolmezen hun kans schoon zien. Het was de eerste keer dat 
gezien werd dat een zangvogel op een vleermuis jaagde. Dat is daarnaast ook nooit ergens anders 
waargenomen en komt waarschijnlijk door het gebrek aan ander voedsel. Daarnaast kan de 
Koolmees ook andere, kleinere zangvogels doden en eten.. 

Leefomgeving 

Koolmees Woont voornamelijk in beboste gebieden, maar is ook vaak te zien in tuinen met veel 
groen. Ze verstoppen zich dan in bosjes of heggen en dichtbij bomen. Ze bevinden zich in Europa.  
De Koolmees woont over het algemeen het hele jaar in hetzelfde gebied, maar kan sterke trekdrang 
krijgen en dan in grote getale lange afstanden afleggen. Ze zijn erg creatief om voor hun overleving 
te zorgen. Zo overwinteren ze in oude nesten, die ook insecten aantrekken die op het menu van de 
Koolmees staan. De Koolmezen die in Noord-Europa wonen voegen zich bij andere die in West-
Europa leven. Als er te weinig voedsel voor de vogels uit het noorden en westen is, trekken de 
vogels uit het westen naar het zuiden. Maar wanneer een Koolmees genoeg vet heeft opgeslagen en 
nog een voorraad eten heeft blijft hij op zijn plek. Omdat er vandaag de dag steeds minder bossen 
zijn is het belangrijk vogelvoeders te plaatsen in de tuin. Meestal worden ze 15 jaar oud. 

In een volière 

De koolmees wordt niet vaak in een volière gevonden, ze zijn ook heel lang verboden geweest om te 
houden. Tegenwoordig mag je ze wel houden, mits je ze goed ringt. Ze kunnen prima in ons klimaat 
overleven, maar een vorst- en tochtvrij nachthok is wel raadzaam. Het zijn echte alleseters. Ze zijn 
wel brutaal en echte opportunisten. 

Voeding 

Een koolmees is een echte alleseter. Koolmezen maken veel gebruik van vogelvoeders, vetbollen, 
pinda's, pindakaas en vogelvoeders met verschillende soorten zaden, larven en insecten. Ook 
bessen, bloemknoppen, vruchten en noten worden enorm gewaardeerd. Ook vetbollen en 
pindanetjes kun gerust in de volière hangen. Zorg tevens voor voldoende maagkiezel en grit. Dit 
zorgt ervoor dat de zaden worden afgebroken in de maag. Natuurlijk dient er ook volop water 
aanwezig te zijn. Ze proberen in de natuur andere Koolmezen hierbij weg te jagen. Om niet ten 
prooi van roofdieren te vallen neemt de Koolmees kleine hapjes en kijkt steeds om zich heen. Als ze 
groter voedsel pakken, zoals een pinda, zoeken ze een rustig plekje om dit op te eten. De 
beschikbaarheid van dit voedsel hangt af van de lente en zomer. 

Nesten en voorplanting 

Koolmezen gebruiken natuurlijke holtes, maar 
ook nestkasten. Als een paartje een geschikte 
nestplek heeft gevonden, markeren ze die plek 
door hun met hun snavels afdrukken te maken 
rond de opening. Vervolgens beginnen ze met 
het bouwen van het nest. Ze gebruiken mos, 
haar, veren, blaadjes, twijgjes en ander zacht 
materiaal. Als het nest af is begint het vrouwtje 1 
ei per dag te leggen. Ze begint pas met broeden 
tot ze acht tot tien eieren heeft gelegd.  

Het vrouwtje legt de eieren tussen April - juli. Het aantal eieren ligt rond 8 tot 15. De eieren hebben 
een grootte van 1,8 cm Terwijl het vrouwtje broedt, brengt het mannetje haar eten. Als na twee 
weken de eieren uitkomen voeden beide ouders de jongen. Als je een nestkast in de buurt hebt 
waar een Koolmees in broedt zou je er eens een paar minuten op moeten letten.  
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Vooral op het moment dat de eieren uitgekomen zijn en de vogels de jongen moeten voeren zal je 
ontdekken dat er elke minuut wel twee keer een snavel met rupsen in de kast wordt gebracht. Doe 
dat maar eens keer 60, dan zie je dat het er al snel een paar honderd per uur zijn. Zo zijn ze bezig 
zijn van zonsopgang tot zonsondergang. Stel je eens voor als alle mezen opeens zouden besluiten 
die lekkere pinda's van ons aan hun jongen te voeren. Alle rupsen zouden ongestoord hun gang 
kunnen gaan in de jonge bladeren. De bomen zouden wel eens kaalgevreten kunnen worden.  

Om het nest te verbergen voor roofdieren, verplaatsen de ouders de uitwerpselen van de jongen 
ergens anders naar toe. Na drie weken verlaten de jongen het nest... De juveniels (jonge vogels) 
verlaten na ongeveer 3 weken hun nest (geteld vanaf dat ze uit hun ei komen).  

In deze tijd van het jaar hebben nagenoeg alle vogels jongen en veel van deze jongen staan nu op 
het punt van uitvliegen. Jonge vogels groeien heel snel, met als gevolg dat hun nest snel te klein 
wordt. Op een gegeven moment besluiten de jongen zelf om het nest te verlaten. Tijdens de eerste 
dagen kunnen ze nog niet zo goed vliegen, waardoor de kans bestaat dat mensen een jong vogeltje 
op de grond vinden. Deze zien er vaak zielig en verweesd uit, maar schijn bedriegt. 

Vogelbescherming roept de mensen op om deze jonge 
vogels met rust te laten en niet op te pakken. Meestal is 
er niks aan de hand en zitten de ouders op de uitkijk. 
Door middel van hun roep houden de jongen contact 
met hun ouders, die de jongen op de grond gewoon van 
voedsel voorzien. Zodra de mensen verdwenen zijn, 
komen de ouders pas weer te voorschijn. Na twee á drie 
dagen kunnen de jongen beter vliegen en zichzelf in 
veiligheid brengen. Als mensen de jonge vogel al hebben 
opgepakt, kunt u hem het beste terugzetten op de plek 
waar u hem gevonden heeft. De ouders zijn 
waarschijnlijk op zoek naar hem. Ook moet hij zelf zijn 

voedsel leren zoeken. De kans dat hij het niet overleeft is natuurlijk aanwezig, maar dat is de 
natuur. Als jonge vogels net zijn uitgevlogen is het wel aan te raden de kat enkele dagen binnen te 
houden. In die tijd leren de jongen goed vliegen en leren ze zichzelf te redden. 

Zeer kleine legsels koolmees en pimpelmees 

Legselgrootte van de pimpelmees (Bron: NESTKAST) De legselgrootte van koolmees en pimpelmees 
was in 2015 zeer klein; het ging om de kleinste legsels in de laatste 35 jaar! Beide soorten legden 
ongeveer één ei minder dan het langjarig gemiddelde: de koolmees gemiddeld 7,3 eieren tegen 8,5 
eieren normaal (-14%) en de pimpelmees 9,2 tegen 10,2 eieren (-10%). Deze vermindering van de 
legselgrootte is al sinds 2010 een opvallend fenomeen. Andere soorten volgen deze trend niet. 

Stabilisatie vervroeging van eerste ei-leg. De lente van 2015 was vrij koel, droog en zeer zonnig. De 
daaropvolgende zomer was vrij warm en zonnig, maar ook natter dan normaal. Het broedseizoen 
van 2015 verliep daardoor heel anders dan dat van een jaar eerder. Doordat het aanvankelijk vrij 
koel was, kwamen nestbouw en ei-leg van de meeste soorten laat op gang; bijna twee weken later 
dan in het recordjaar 2014 met zijn uitzonderlijk warme voorjaar. Het was echter niet zo laat als in 
het nóg koudere voorjaar van 2013. Het lijkt erop dat de vervroeging van de eerste ei-leg in recente 
jaren wat stabiliseert. 

Aanpassen? Het is intrigerend of de vervroeging van het broedseizoen en de afnemende 
legselgrootte iets met elkaar te maken kunnen hebben. Van (kool)mezen in de Veluwse bossen 
weten we dat de vervroeging van hun legdatum niet voldoende is geweest om de vervroeging bij te 
houden van de jaarlijkse rupsenpiek, de belangrijkste bron van voedsel voor hun nestjongen. 
Zouden de mezen tegenwoordig een ei minder leggen omdat ze er ‘rekening mee houden’ dat ze 
minder jongen kunnen voeden, nu ze vaak te laat zijn voor de rupsenpiek? Of is het zelfs een 
tactische keuze om de mismatch met de rupsenpiek te verkleinen. Een ei minder leggen betekent 
immers ook ongeveer een dag eerder jongen in het nest? 
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Even voorstellen……. 
 

Ik ben 51 jaar, getouwd en heb 2 kinderen en 
woon in bodegraven. 

Ik ben geboren en getogen in Den Haag daar 
heb ik tot mijn 35ste gewoond. We hadden 
vroeger altijd al vogels thuis, en mijn vader 
deed ook al mee aan tentoonstellingen en zat 
in diverse besturen. Het is bij mij dus met de 
paplepel ingegeven. Toen ik een jaar of 10 
was kreeg ik mijn eigen koppel grasparkieten 
waar ik jaren mee gekweekt heb. Nadat ik 
getrouwd ben en een eigen bovenwoning 
kreeg zijn de vogels weg gegaan, maar na een 
paar maanden heb ik toch een kamer vitrine 
gemaakt waar ik wat tropen in heb gehad, 
hier zaten Indische nonparels (toen nog een 

goedkope vogel) binsenastrildes, oranje kaakjes en gordelgrasvinken in. Het kweken ging niet, het 
was wel mooi om te zien maar er zijn maar weinig jongen geboren.  

Ben in die tijd ook leiding geworden bij de scouting waar ik altijd al lid was, ik was leiding bij de 
welpen, jongens van 6 t/m 11 jaar dit heb ik 17 jaar gedaan en toen zijn we over gestapt naar de 
“Explorer” jongens en meisjes van 16 t/m 18 na twee jaar dit gedaan te hebben nog een paar jaar in 
het bestuur gezeten. 

Ben na twee jaar verhuist naar een beneden woning met een tuin van 11 x 7,5 meter, waar we een 
vollere in de tuin maakten. Toen kon ik weer parkieten gaan houden hetgeen ik altijd veel leuker 
vond als tropen. Ben lid geworden van een vogelverenging in Rijswijk “Aves Domstica”. Heb daar 
altijd mee gedaan aan de tentoonstelling wat met wisselend succes ging, heb een keer daar het 
bondskruis gewonnen met een Rosella. 

Na 10 jaar daar gewoond te hebben en ondertussen twee kinderen gekregen te hebben Anita en 
Patrick werd het huis echt te klein en zijn we verhuist naar Bodegraven waar we een tussen woning 
kochten, daar wonen we nu nog steeds. Ben toen van vereniging verandert en lid geworden van `t 
Vinkie na een paar jaar daar in het bestuur gekomen eerst als materiaalcommissaris en daarna als 
penningmeester. Toen de vereniging is opgeheven ben ik lid geworden bij Avicultura, waar ik al een 
aantal jaar mee deed met de tentoonstelling. Ben afgelopen jaar ook mee gaan helpen met de 
tentoonstelling. Dit deed ik ook altijd bij `t Vinkie en daarna bij Aves Domstica, wat ik altijd een erg 
gezellige week vind. 

Ik heb op het moment verschillende soorten vogels, kobaltvleugel, eleganten,  turqusienes, valken, 
rosekop edel parkiet, muskaatvinken, driekleurnonnen zwartkopnonnen en wat fife fancy .de 
tropen en kanaries zitten in een volière waar ook de jongen neophema `s in gaan. Er zit ook nog een 
stel rode Birma tortels in de volière. 

Zoals jullie kunnen lezen vind ik erg veel vogels leuk en dat is de rede dat ik nogal eens wissel van 
vogelsoort, maar de hoofdmoot blijft wel parkieten. Ik ga ook vaak naar een vogelbeurs vooral de 
grote beursen zoals Zwolle vind ik erg leuk omdat daar veel soorten vogels zitten die je niet zo vaak 
ziet. 

Leo de Wit 
Algemeen Bestuurslid Avicultura 
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Overjarige Eigen Kweek Vogels. 
Op tentoonstelling mag je vogels een aantal jaren spelen. De meeste vogels worden slechts 2 jaar 

gevraagd en voor parkieten 3 tot 5 jaar. Als ze niet meer mee mogen spelen als “Eigen Kweek” vogel 

(EK) en het goede gezonde vogels zijn, worden ze vaak ingezet voor de kweek. Als ik naar mij zelf 

kijk vind ik het erg jammer dat deze vogels niet meer op de tentoonstelling te zien zijn. Deze vogels 

kunnen nog prima een aantal jaren meespelen met een tentoonstelling als “Overjarige Eigen 

Kweek” (OEK). Sommige vogels worden pas echt mooi na een aantal jaren. Als je ze niet meer wilt 

gebruiken voor de kweek omdat ze te oud zijn, gaan ze meestal de handel in. Zelf bewaar ik deze 

vogels en hopen dat ik ze kan spelen als OEK vogel. 

Ben al ruim een jaar bezig om dit te peilen bij de leden of zij er ook over denken. Heb ook tijdens het 

inkooien van de tentoonstelling, iedere inzender een enquête laten invullen om te zien hoe men 

erover dacht. Er waren best veel inzenders die dit op zich een leuk idee vonden. Het liefst zou ik er 

een aparte tentoonstelling van maken, maar daar is het nog te vroeg voor. 

Het bestuur wil eerst kijken hoeveel OEK vogels tijdens de jaarlijkse tentoonstelling ingeschreven 

worden en wil dan kijken of dit mogelijk is. 

Dus daarom vraag ik u, om naast de jonge vogels ook uw oudere vogels in te zenden. 

Bij de OEK vogels zijn er prijzen als beste kanarie, tropen en parkieten te winnen. Onder alle OEK 

vogels is er ook een prijs voor de oudste vogel van tentoonstelling met als plekje op “de wall of 

fame”. 

 

John de Ruiter 

 

BBQ Avicultura 
Ook dit jaar weer een gezellige barbecue met aantal leden georganiseerd en was weer erg geslaagd. 

Omdat het er wel een windje stond hebben toch maar gauw een partytent gehaald.  

    
 

Zoals elk jaar hebben we er een gezellige avond van gemaakt. Iedereen heeft volop salades, vlees en 

een van drankje kunnen genieten. Erna hebben we alles weer opgeruimd en voldaan naar huis 

gegaan. Op naar volgend jaar. 
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Agenda tot en met december 2016 
 
Zaterdag 10 september Vogelmarkt  van 10:00 - 13:00 uur 
Maandag 19 september Jong Vogelavond Vanaf 19:30 uur inkooien, 20:00 uur gaan we beginnen 
Zaterdag   8 oktober  Vogelmarkt  van 10:00 - 13:00 uur 
Donderdag 16 t/m zaterdag 19 november Vogeltentoonstelling Avicultura 
Zaterdag 10 december Vogelmarkt  van 10:00 - 13:00 uur 
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