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    ringen@aviculturawoerden.nl  
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Penningmeester :   S.C. Vijfhuizen 
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Materiaal commissaris:  J. van Zuilen 

    Tel. 06-50250818   
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    Tel. 0348-412091 
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      Website: www.aviculturawoerden.nl 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

 

Vogelvereniging: “AVICULTURA” Woerden. 

 

Dhr./ Mevr............................................................................... 

 

Adres...................................................................…............... 

 

Postcode.................................................................................. 

 

Woonplaats............................................................................. 

 

Geboortedatum....................................................................... 

 

Telefoonnummer..................................................…………… 

 

E-mailadres………………………………………………..... 

 

Kweeknummer........................................................................ 

 

Datum..................................................................................... 

 

Handtekening......................................................................... 

 

________________________________________________ 

De contributie voor leden is € 27,50 per jaar, 

jeugdleden betalen €. 13,75 en gastleden € 13,00. 

Elk lid betaalt € 1,50 als inschrijfgeld. 

Leden krijgen elke maand het blad “onze Vogels” thuis gestuurd. 

Voor verdere inlichtingen kunt u zich altijd wenden tot 

onze secretaris: 

 

E. Westerhoud 

Stuurboordlaan 11 

3448 KR WOERDEN 

Tel: 06 46024782 

 secretaris@aviculturawoerden.nl 
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  Jan Venekamp 

 

 

In 1961 ben ik met vogels houden begonnen. 

In de eerste maanden van dat jaar werd er driftig 

getimmerd om van oud hout een vogel verblijf te 

maken bij mijn schoonouders in de tuin, want ik 

woonde bij hun in. Het was in die tijd heel gewoon 

dat men daar sinaasappelkisten voor gebruikte. Een 

oud raam en wat gaas en mijn vogelverblijf was 

klaar. Geld om een mooie volière te bouwen was er 

niet en ik was inwonend dus ik had ook gebrek aan ruimte.  

Het lijkt nu voor hen die mij kennen onwaarschijnlijk maar mijn eerste 

vogels waren kanaries. De broedresultaten waren redelijk maar het aantal 

jongen dat overbleef was 

minimaal want van 

kanariepokken had ik nog 

nooit gehoord. Dus al met al 

het seizoen 1961 was niet al 

te best. In 1962 werden de 

kanaries ingeruild voor 

diverse tropen waaronder 

ook Zebravinken. Een 

paartje Blauwfazantjes 

volgde al gauw, deze waren 

dol op de muggen. In november 1962 werden wij verblijdt met een eigen 

huis aan de Emma kade 4. Helaas er was geen tuin bij maar een kleine 

plaats van 2 bij 3 meter, boven het kolenhok een kleine vlucht gemaakt 

hierin werden diverse vogel gehuisvest.  

In de woonkamer een kleine vitrine met daar in een paar Cubavinkjes en 

nog een paar kleine tropen. 

 

 

 blokschilderwerken@wanadoo.nl 



Avicultura’s Sudoku Puzzeltje 
 

 

 

 

De bedoeling is nu om in elke horizontale rij (A-I) zodanig een cijfer van 

1 t/m 9 in te vullen, dat elk cijfer maar één keer in die rij voorkomt. Dat is 

niet moeilijk. Het wordt al moeilijker als dezelfde cijfers ook maar één 

keer in een enkele verticale kolom (1-9) mag voorkomen. En nog 

moeilijker wordt het als de cijfers van de rij en de kolom ook maar één 

keer mogen voorkomen in het grote blok van (3x3vakjes) waarin zowel 

de rij als de kolom elkaar snijden. Dit is dan ook de enige opgave van een 

sudoku puzzel. Niet meer en niet minder. Een spel dus van goed kijken en 

vooral ook goed logisch nadenken. 

 

 

 

 

Op de zolder een klein 

vluchtje voor de 

Zebravinken.  

Als wij naar bed gingen 

dan klonk er een luid 

gekwetter want door dat 

het licht aan ging werden 

de vogels wakker. De 

kweek was redelijk en ik 

kwam in contact met 

andere vogelliefhebbers en 

werd ik in 1963 lid van Avicultura. In november deed ik mee met de T.T. 

in de toenmalige Rijnzaal van hotel De Eenhoorn aan de Utrechtse 

straatweg. Ik mocht ook een klein prijsje in ontvangst nemen voor een 

bastaard Japanse meeuw van 86 punten. In die tijd was G. v.d. Pol 

beheerder van de begraafplaats aan de Meeuwenlaan en lid van de T.T. 

commissie. Een plaats voor ons T.T. materiaal was gauw gevonden op de 

zolder van het lijkenhuisje. Het was altijd een bijzondere gebeurtenis om 

in donker daar het materiaal op te bergen. In de zomer van 1964 was het 

feest, we kregen een groot huis met een tuin in de Weteringstraat. Helaas 

door deze verhuizing geen jonge vogels dus geen T.T. in dat jaar. Hier 

kon ik een grote volière bouwen en werd het vogelbestand langzaam 

groter. Ook werden er grasparkieten aangeschaft. De jongen hieruit waren 

geen toppers want als ik in een oude catalogus kijk zie ik 78 punten staan. 

Door schade en schande werd ik wijzer en werd door mij een strengere 

selectie toegepast met als resultaat een tweede prijs met 87 punten met 

een Zebravink, dat was in 1968. In 1969 werd er een nieuwe T.T. 

secretaris gezocht want de heer Boevee moest door werkzaamheden 

stoppen. Zo werd ik dus T.T. secretaris, iets dat in die tijd veel werk was 

want alles werd met de hand geschreven. In 1970, het jaar van de grote 

jubileum T.T., werden er door mij diverse prijzen gewonnen en in dat jaar 

werd ik ook lid van de speciale club voor Zebravinken. Het jaar 1972 was 

voor mij een hoogtepunt. Tijdens de Bondsshow in Blijdorp werd 10 jaar 

vogels kweken bekroond en werd ik kleurkampioen, met een bruine 

Zebravink bij de Zebravinkenclub. Het eerste paar Turquoiseparkieten 

werd door mij aangeschaft. Dit koppel was de aanzet tot een goede stam 

want in 1973 werd ik hiermee kampioen in Driebergen en in Woerden. 

een oranjekop gouldamadine.  



 
 

Contributie 2012  
 
Hierbij verzoeken wij alle leden die de contributie over 2012 nog niet 

hebben voldaan dit per omgaande te voldoen.  

De contributie voor leden is € 27,50.  

Voor gastleden €13,00 en jeugdleden 13,75.  

Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op:  

Postgiro 705830 t.n.v. Avicultura. 

 

Alvast hartelijk dank 

Het bestuur. 

 

 
 
 
 

Door dat er geen opvolger 

voor mij als voorzitter 

was, ben ik het jaar 2005 

aangebleven. Tijdens de 

jaarvergadering van 2006 

werd de functie van 

voorzitter over gedragen 

aan J. Hoenselaar. Ik blijf 

wel in de T.T. commissie 

actief en stel ook een 

wisselbeker voor de 

mooiste Zebravink 

beschikbaar. De eerste winnaar was P. de Groot.  

 

In 2007 met de mooiste Zwartwang Zebravink (92+ pnt). Hiermee ook de 

wisselbeker. In 2009 clubkampioen bij Tropen en de mooiste Timor 

Zebravink met 92 pnt. en een Ceresamadine met 93 pnt. In het voorjaar 

van 2009 stopte ik met het verzorgen van de volières aan de Oostsingel. 

Heb het 17 jaar gedaan samen met Ries Blok, die na 25 jaar er ook mee 

gestopt. Tot 2010 heb ik alle zwartwang zebravinken weg 

gedaan en ben terug gegaan naar de bruine en de oranjeborst zebravinken 

en er zo weer een nieuwe uitdaging heb om ook met deze kleuren mee te 

doen op de T.T. ik heb Timor zebravinken waar ik hoge punten mee 

haalde en kweek ook nog Binsenastrildes. Mijn vogelverblijf is een klein 

schuurtje met 18 kooien daar moet het dus allemaal gebeuren. 

Dit zijn in een vogelvlucht mijn ervaringen in onze mooie vogelsport. 

Jan Venekamp 

 

 

 

 

 

 



In 1974, tijdens de Bondsshow in Rotterdam, werd er een tweede prijs  

gewonnen met een stam Turquoise poppen. Ook de door mij in die tijd 

gekweekte getekende Japanse Meeuwen behaalde goede punten. Door 

studie en andere bezigheden heb enkele jaren niet deel genomen aan 

tentoonstellingen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en begin 

1980 heb ik de draad weer opgepakt en werd er weer naar de T.T. uit 

gekeken. In 1981 werd ik voorzitter van de regio Utrecht van de 

zebravinkenclub en werd er bij keurmeester G. van Rhenen op de 

boerderijzolder vergaderd. Daar werd ook het 

eerste Zebravinkenboek gemaakt na de nodige 

discussie over hoe en wat. Naast zebravinken 

heb ik ook altijd andere vogel soorten gehad 

van de Chinese muskaatvink heb ik ook jongen 

gehad. In 1990 werden de eerste zwartwang 

zebravinken betaalbaar en door mij ook enkele 

koppels gekocht. Deze kleurslag was enkele 

jaren eerder in Duitsland ontstaan. De 

zwartwang zebravinken waren nog maar matig 

van kleur. 85 - 86 pnt. was een hoge score op 

de T.T. Met een witte zebravink behaalde ik het Bondskruis met 90pnt. 

Langzaam gaat het beter met de zwartwangen want de punten gaan naar 

89 en 90. In 2001 werd ik kleurkampioen met 91pnt voor een zwartwang 

zebravink bij de N.Z.C. In Veenendaal, ook werd er door diverse leden 

deel genomen aan de Nationale T.T. In Arnemuiden ook hier werd ik 

kampioen met 91 punten, nu met een grijze zebravink. Tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie van 2004 werd ik gehuldigd als 40 jaar lid van 

Avicultura door de Bond en werd mij de speld van bijzondere waardering 

uitgereikt door vicevoorzitter H. van Hout, dit voor de vele bijdragen aan 

de vogelsport in het algemeen. Het was een zeer grote verrassing voor 

mij. Tijdens de jaarvergadering van 2004 maakte ik bekend dat ik in 2005 

mijn taak als voorzitter wilde beëindigen. Het jaar 2005 wederom een 

mooi resultaat het Bondskruis werd gewonnen met  

 

 

Het forum van Avicultura 

 

 
 

 

 

http://avicultura.forum2go.nl/ 
 

 

 

 

 

http://avicultura.forum2go.nl/


 

 
 

Wist u dat …….. 

 
 10 oktober 2010, 1 jaar geleden dat onze website,  

www.aviculturawoerden.nl de lucht in ging. 

            We hebben in dit jaar ruim 2700 bezoekers mogen ontvangen. 

 

 Sinds heden is er ook een forum gelanceerd. 

http://avicultura.forum2go.nl/ 

Hier kun je alles delen met vogelliefhebbers over  

diverse onderwerpen. 

Ook kun je vogels kopen en verkopen.  

Dus registreer je vandaag nog aan! 

Zorg er wel voor dat je gebruikersnaam je echte naam is. 

Nicknamen worden niet geaccepteerd.  

Zo weet je altijd wie deze persoon is. Als jullie nog iets missen  

op het forum, meld dit aan de webmaster van de website. 

 

 Dat je maandagavond in het clubgebouw kunt biljartten en 
darten, wie meldt zich aan voor een partijtje? 

 

http://www.aviculturawoerden.nl/
http://avicultura.forum2go.nl/


 

Vogelbenodigheden nodig? 
 
Al jarenlang is “Van der Aart Diervoeders” zich gespecialiseerd in het 
leveren van vogelbenodigdheden.  Ze hebben een breed assortiment 
vogelzaden, eivoer, vitaminen, mineralen, bodembedekkers en 
bestrijdingsmiddelen. U kunt ook terecht voor fonteinen, nestkastjes 
en nestmateriaal. Naast alle bekende merken, leveren ze ook diverse 
speciaal samengestelde zaadmengsels. Kortom, een compleet 
assortiment tegen scherpe prijzen! 

Artikel 
Inhoud / 

Verpakking 
Gewicht / 

Prijs 

   
Agapornidezaad 2,5 kg € 3,25 
Gouldamadinezaad 2,5 kg € 3,25 
 20 kg € 19,85 
Kanariezaad speciaal 2,5 kg € 3,45 
Parkietenzaad grof 2,5 kg € 3,25 

Parkietenzaad speciaal 2,5 kg € 3,25 
Tropenzaad 2,5 kg € 2,95 
 20 kg € 18,50 
Zebravinkenzaad 2,5 kg € 2,95 
Rijstvogelzaad 20 kg € 19,75 

Witte Molen Universeel 
Folie verpakt, 1 

kg 
€ 3,95 

 
Folie verpakt, 5 

kg 
€ 15,95 

 
Staat uw voer er niet bij of zoekt u nog andere vogelbenodigheden? 
Kijk dan op de website, www.vanderaartdiervoeders.nl. 
U kunt uw bestelling doen bij:  

 Ed Westerhoud, secretaris@aviculturawoerden.nl, 

 John de Ruiter, webmaster@aviculturawoerden.nl 

We zullen ervoor zorgen dat de bestelling de eerste volgende 
maandagavond uw bestelling klaar ligt in ons clubgebouw zodat u 
het kan afhalen. 

http://www.vanderaartdiervoeders.nl/
mailto:secretaris@aviculturawoerden.nl
mailto:webmaster@aviculturawoerden.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 2011/2012 

 

vrijdag 16 december  

 

 
 

Kerstbingo, aanvang 20:00 uur 

   
maandag 9 januari 

 
Nieuwjaarreceptie vanaf 20:00 uur 

   
donderdag 12 januari 2012 

 
Vogel 2012 Apeldoorn 

t/m 
  

zaterdag 15 januari  
  

   
zaterdag 11 februari 

 
Vogelbeurs van 10:00 - 13:00 uur 

   
Zaterdag 10 maart  

 
Vogelbeurs van 10:00 - 13:00 uur 

   
Maandag 19 maart 

 
Jaarvergadering Avicultura 

  
Aanvang 20:00 uur 

   
Maandag 23 april  Lezing Dhr. AA Oranje 

  Topet Farma bv (Dierenziekenhuis) 

   

   

   

   

   

Elke maandag is onze clubavond om 20:00 uur. 

Behalve in de maanden juli en augustus. 
 

 



Klassement Inzenders Tentoonstelling 2011 
(5 Hoogste vogels) 

 
1) HW19   J. Bouwman     461 punten 
2) F933    C.A. Bouwman   460 punten 
3) WP71   J. van der Berg   460 punten 
4) 0NHE    P. de Groot   458 punten 
5) 4GQK   M.F. Heemskerk   458 punten 
6) SN46    T.W. Jansen   458 punten 
7) HP95    B. Breedveld   457 punten 
8) DZ27   J. Venekamp   456 punten 
9) 1PUP   W. van der Schaft  455 punten 
10) 4MKZ   E. Westerhoud   455 punten 
11) D838   H. Plomp    455 punten 
12) 5JYU   J. Verhoog    454 punten 
13) L751   W. van Trigt   454 punten 
14) WC91   L. Wooning   454 punten 
15) 5RUV   J. de Ruiter   453 punten 
16) KZ67   G. van den Boogaard  453 punten 
17) JH28   J. Huurman   451 punten 
18) NF34   L.J. de Wit    451 punten 
19) 6PJN   G. van Houwelingen  450 punten 
20) SN33    J. van Zuilen   450 punten 
21) 9235   H. Bakker    449 punten 
22) FG40   A. Pessel    449 punten 
23) T563   M. van der Bij   449 punten 
24) H515   J. van de Klauw   448 punten 
25) 35CC   D. Verheul    447 punten 
26) 3RZB   G. Koekenbier   447 punten 
27) 6AGW  D. Boesveld   445 punten 
28) UU41   T.A.M. Vermeulen  443 punten 
29) LO25   C.K. Kop    437 punten 
30) 5SEH   R. van der Bij   264 punten 
 

Overige inzenders hebben minder dan 5 vogels. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie Drukwerk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag Tentoonstelling 2011 
 

Maandag zijn een aantal leden van de tentoonstellingscommissie 

begonnen met het ombouwen van de zaal. De zaal leegmaken, stellingen 

en wand bouwen en alles inrichten voor de tentoonstelling. Een hele klus 

die maandagavond al voor een groot deel geklaard was. Dinsdag zijn er 

overdag al een aantal inzenders hun vogels komen brengen. Hierdoor is 

het ’s avonds minder druk maar de vogels zitten al de hele dag in een 

onrustige zaal waar ook nog gewerkt wordt. De overige vogels kwamen 

’s avonds vlot binnen en tegen negen uur waren alle vogels aanwezig. Dit 

jaar bijna 400 vogels in een mooie collectie van kanaries, tropische 

vogels en parkieten. Woensdag de keur dag. Alle keurmeesters waren op 

tijd aanwezig en na een kop koffie ging iedereen aan de slag. Iedereen 

had voldoende tijd om de 

vogels van op en 

aanmerkingen te voorzien en 

een van de keurmeesters heeft 

zelfs kweekadviezen aan de 

inzenders verstrekt. Volgend 

jaar dus nog betere vogels op 

de tentoonstelling! Mede door 

de inzet van de vrijwilligers 

verliep de keuring vanaf de 

start erg vlot. Al snel kwamen 

de keurbriefjes bij de 

keurmeesters vandaan en kon 

ook het invoeren van de 

resultaten beginnen. Dit jaar 

voor het eerst met het nieuwe 

tentoonstellingsprogramma 

maar dit verliep zonder 

problemen. Toen het tijd was voor de lunch was twee derde van de vogels 

al ingevoerd. Ook tijdens de lunch natuurlijk veel vogelverhalen. Naast 

deze vogelverhalen ook veel lof voor de kwaliteit van de lunch. Voor de 

parkieten keurmeesters zat het er als eerste op. 

 

 

Uitvogelen 
 

Enige tijd geleden kwam ik een paar dozen met vogelboeken tegen in het 

clubgebouw. Hoewel er in deze interactieve tijd ook veel informatie op 

internet te vinden is vond ik het toch zonde dat al deze vogelkennis 

ongebruikt in dozen blijft zitten. Ongetwijfeld zullen er ook bij de leden 

nog boeken in de kast liggen die niet of bijna nooit gelezen worden. Ook 

bij mijzelf is dat het geval en deze boeken heb ik op de boekenlijst van 

Avicultura gezet. De boeken die op de lijst staan komen op de plank in 

het clubgebouw te staan en zijn door alle leden te lenen. De uitleenlijst 

komt achter de bar te liggen. Als je een of meerdere boeken wilt lezen 

kun je dit doorgeven aan het bestuurslid dat bardienst heeft .De boeken 

graag na maximaal een maand weer terugbrengen. Hierbij ook de oproep 

aan iedereen die nog vogelboeken heeft die hij of zij niet meer leest. Als 

je de boeken voorzien van je naam bij mij afgeeft zorg ik dat ze op de 

boekenlijst terecht komen. Als je ze ooit weer terug wilt hebben is dit 

natuurlijk geen enkel probleem. De boeken die op dit moment aanwezig 

zijn staan hiernaast vermeld. 

Als er een boek op de lijst staat dat u lezen wilt zie ik u graag op 

maandagavond in het clubgebouw aan de Singel! 

 

Ed Westerhoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boekenlijst Avicultura  
 

 

Thieme’s Vogelboek,  W.J Thieme 

Europesche Voliere Vogels deel 1, A. Rutgers 

Europesche Voliere Vogels deel 2, A. Rutgers 

Vogels van Europa deel 1 , A Rutgers 

Vogels van Europa deel 2 , A Rutgers 

Australische Parkieten, Dr H.D. Groen 

Kooi en Volierevogels Encyclopedie, Esther Verhoef-Verhallen 

Exotische Vogels als huisgenoten, H.Bielfeld en Th. Vriends 

Astrilden en andere prachtvinken, Paul Kwast 

Wevers en Wida’s, R.R.P. van der Mark 

Beo’s, Otto von Frisch 

Handleiding voor de kleurkanariekweker, H.J. Veerkamp 

Voeding van Vogels, J.P. Holsheimer 

Ziekten van Vogels, J.P. Holsheimer 

Wat Vliegt Daar, Dr. W.H. van Dobben 

Gezondheidszorg  bij kromsnavels G.Th.F. Kaal 

Het nieuwe Papegaaienboek, Werner Lantermann 

Kooi en Volierevogels, David Alderton 

Vogels, John A. Burton en D.H.S.Risdon 

Tropische Vogels Lekturama Rotterdam 

De bonte wereld van de Vogels, Malcolm Elles 

Wonderen der Vogels door Han Rensenbrink 

Parkieten in kleur, Curt af Enehjelm 

Vogels die vragen worden overgeslagen, Jos van Himbergen 

De Agaporniden, Dirk van den Abeele 

Kweken met agaporniden, Dirk van den Abeele 

De agapornis Roseicollis en zijn mutaties 

Agapornissen en hun kleurmutaties, Ria en Ber van de Kamer 

 

 

 

 

 

Hierbij een oproep aan de parkieten kwekers om er volgend jaar voor te 

zorgen dat ze hun handen weer vol hebben. De kleurkanaries waren ook 

al snel klaar, maar voor de tropen en postuurkanaries was wat meer tijd 

nodig. Ieder jaar zijn er meer tropen op de tentoonstelling te zien. Naast 

een grote groep zebravinken en rijstvogels ook een grote variatie aan 

overige tropen van goede kwaliteit. Rond drie uur waren alle vogels 

gekeurd en de prijswinnaars bekend. De catalogus werd ingedeeld en 

geprint en de zaal weer opgeruimd en opnieuw ingedeeld. Donderdag zijn 

de prijzen en de 

catalogus opgehaald en 

een aantal vrijwilligers 

heeft ’s middags de zaal 

klaargemaakt voor de 

opening. Tijdens de 

opening waren er 

ongeveer 40 mensen 

aanwezig. De opening is 

dit jaar verricht door 

Jaap van der Does, 

raadslid voor D66 en voor velen geen onbekende. Naast het uitreiken van 

een aantal prijzen heeft hij ook meegedeeld dat de Stichting Vrienden van 

de Volière druk bezig is om geld in te zamelen voor het behoud van de 

gemeente volière. Hij bedankte ook de leden van Avicultura die het hele 

jaar de vogels in de volière voeren en zorgen voor het onderhoud. Jaap 

van der Does moest door naar de raadsvergadering maar de inzenders 

gingen de zaal in met catalogus en keurbriefjes. Ook dit jaar weer een 

paar foutjes in de catalogus. We doen er alles aan om het te voorkomen, 

maar zolang deze foutjes gemaakt worden weten we dat we ook weer een 

tentoonstelling hebben. Vrijdag een rustige dag met toch een aantal 

bezoekers. ’s Avonds weer een gezellige avond in het clubgebouw aan de 

Singel. Het aantal bezoekers op zaterdagmorgen viel wat tegen maar 

vooral ’s middags waren er veel bezoekers en voor je het weet is het dan 

weer tijd om de vogels weer uit te gaan kooien. Dit verliep weer snel en 

om half zes waren de meeste vogels weer vertrokken. Ook dit jaar hebben 

de inzenders en vrijwilligers weer gezorgd voor een succesvolle en 

gezellige tentoonstelling. 
 

Ed Westerhoud. 



MUTATIE. 

Een goed begrip van wat eigenlijk een mutatie is of wat een mutatie 

veroorzaakt vormt de basis voor een gerichte kweek. Als u in een 

nestkastje op een goede dag een jong aantreft met een kleur die nog niet 

eerder is voorgekomen, dan kunnen wij spreken van een nieuwe mutatie. 

(zie ook het ontstaan van mutaties). Wanneer wij deze nieuwe kleur 

willen behouden, rijst de vraag: hoe kan zo'n nieuwe kleur ontstaan, en 

hoe moeten we nu handelen om deze nieuwe kleur te behouden. Het zijn 

vragen waar veel kwekers geen raad mee weten. Met een huis-, tuin- en 

keukenvoorbeeld zullen wij trachten het begrip nader uit te leggen. 

U weet allemaal wat een baksteen is en hoe een baksteen ongeveer 

gemaakt wordt. Heel populair komt het hier op neer: Een bepaalde soort 

klei wordt in een bepaalde vorm gekneed en daarna gebakken. 

Dit is een eeuwenoud proces wat vroeger met de hand gebeurde maar 

tegenwoordig volautomatisch tot stand komt. 

Tijdens de automatische handelingen kan er iets fout gaan. Laten wij 

veronderstellen dat bij de handeling, die exact bepaalt hoe hoog het 

vochtgehalte van de klei moet zijn, een storing optreedt: Er komt op een 

 

 

ERFELIJKHEIDSLEER deel 1 

 

In de komende clubbladen hebben we het over erfelijkheidsleer. 

De gehele artikel bestaat uit zo’n 25 pagina’s die we verdeeld hebben 

over een aantal clubbladen, we beginnen met deel 1. 

 

Het kweken van vogels geeft veel meer voldoening wanneer bij het 

krijgen van jongen vooraf te bepalen in welke kleurslagen of 

kleurcombinaties verkregen kunnen worden. Dit eist echter een inzicht in 

de erfelijkheid. Erfelijkheid wil zo veel zeggen dat eigenschappen van 

ouders worden doorgegeven aan de jongen; dit geschiedt 

volgens vaste regels. De enige band tussen ouders en hun nakomelingen 

wordt gevormd door de geslachtscellen. 

Het ligt dus voor de hand om aan te nemen dat de erfelijke eigenschappen 

zijn verankerd in die geslachtscellen, redenen om bij de bestudering van 

de erfelijkheid de cellen wat nader te analyseren. 

Wanneer het onderwerp erfelijkheid wordt aangesneden, denken veel 

vogelliefhebbers dat er een trukendoos wordt opengetrokken. In deze 

brochure zullen wij trachten met eenvoudige voorbeelden de 

problematiek van de erfelijkheid uit te leggen, waarbij stap voor stap elk 

begrip behandeld zal worden. Indien u de moeite neemt om de nu 

volgende hoofdstukken te bestuderen dan zal het voor u eenvoudig 

worden zelf gericht bepaalde kleurslagen te kweken. U kunt de 

hoofdstukken over de erfelijkheid niet als een roman in één adem 

uitlezen. Leest u elk hoofdstuk aandachtig door en begin aan het 

volgende hoofdstuk wanneer u de essentie van het 

voorgaand hoofdstuk begrepen heeft. De tekst is eenvoudig gehouden, 

zodat erfelijkheidsregels in principe voor iedereen begrijpelijk zijn. Stuit 

u op een tekst die u niet helemaal kunt vatten, lees dan het hoofdstuk 

opnieuw. Bij het uitwerken van de paringsuitkomsten is enige 

rekenkundig inzicht nodig, maar ook dat hoeft geen 

onoverkomelijk probleem te zijn. 

 

 

 

 

 



gegeven moment meer vocht in de klei dan voor die steensoort wenselijk 

is. Bij de half fabrikanten is nauwelijks de afwijking te zien. 

Pas na het bakken zal blijken dat de stenen anders zijn dan had mogen 

worden verwacht: ze wijken af van het standaardmodel. Dit zouden wij 

een mutatie kunnen noemen. 

Definitie: een mutatie is een nieuw ontstane (erfelijke) variatie. Met deze 

definitie gaan wij dus af op het product, dat wij waarnemen aan het einde 

van het proces. 

Benaderen wij de zaak meer inhoudelijk dan kunnen wij ons afvragen wat 

er tijdens het proces is fout gegaan. In ons voorbeeld dus de dosering van 

het vocht bij de klei. Ook dit misgaan kunnen wij een mutatie noemen. 

EEN MUTATIE IS EEN PLOTSELINGE ONTSTANE 

VERANDERING VAN (erfelijke) AANLEG. 

Wanneer wij deze twee begrippen vertalen in vogelbegrippen, dan 

kunnen wij b.v. zeggen dat een witte vogel een mutatie is. Ook kunt u 

zich mogelijk voorstellen dat er tijdens de ontwikkeling van een vogel 

met de factoren die normaal zorgen dat de vogel zo mooi gekleurd is, wat 

is misgegaan waardoor hij wit is gebleven. 

Stelt u voor dat in de ontwikkelende vogel zich een schilder bevindt, doe 

met verf en kwast die vogel zijn kleurtjes geeft.  

Dan zouden de volgende oorzaken kunnen worden aangewezen waarom 

de WITTE VOGEL geen kleur heeft gekregen: 

a. De verf ontbreekt: als er geen verf is doe je als schilder niets. 

b. De kwast is weg: ook dan is het voor een schilder moeilijk om zijn 

werk te doen. 

c. De schilder is ziek: hij is dus niet in staat om te schilderen. 

In dit heel eenvoudig gestelde voorbeeld zijn er drie mogelijkheden 

waarom onze: vogel WIT is geworden. Elk van deze drie mogelijkheden 

(factoren) kunnen wij een mutatie noemen. Wanneer nu in ons verdere 

betoog wordt gesproken over een MUTATIE, dan wordt daarmee 

bedoeld een FACTOR die de veroorzaker is van een zichtbare 

verandering van de oorspronkelijke vogel; een mutatie verandert dus de 

werking van een oorspronkelijke factor, de wildfactor. 

Wij willen niet op de zaak vooruitlopen, maar een vogel heeft ontzettend 

veel wildfactoren. Bijv. de factor die een vogel zijn mooie kleur geeft, de 

factor die een vogel zijn tekening geeft, de factor die een vogel zijn 

veerlengte geeft enz. enz. 

Wanneer er niets gebeurd met die factoren dan blijven alle factoren op 

zich dus WILDFACTOREN. Is één zo'n factor 

defect, of gestoord, of kan deze factor door andere invloeden zijn werk 

niet doen dan hebben wij het over een 

mutatie. 

Helemaal volledig zijn wij dan niet omdat pas dan van een mutatie 

gesproken kan worden als de afwijking ook erfelijk 

is, maar op deze problematiek zal later uitgebreider worden 

teruggekomen. 

EEN FACTOR IS EEN EIGENSCHAP DIE VERANTWOORDELIJK 

IS VOOR EEN BEPAALD KENMERK. 

EEN WILDFACTOR IS DE OORSPRONKELIJKE EIGENSCHAP, 

EEN EIGENSCHAP DIE NIET IS 

GEMUTEERD. 

DE WILDKLEUR IS DE OORSPRONKELIJKE SOORT EIGEN 

KLEUR. 

 

 


