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Agenda 2013 / 2014 
Maandag 9 december - Lezing 

Boswachter komt vertellen o.a. ganzen. 
Vanaf 20:00 uur in het clubgebouw.  

 

Vrijdag 13 december – Kerstbingo 
vanaf 20:00 uur in het clubgebouw  

 

Zaterdag 14 december – Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

 

Zaterdag 11 janauari – Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

 

Zaterdag 8 februari – Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

 

Zaterdag 8 maart – Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER 
Vogelvereniging  

AVICULTURA Woerden. 
 
Dhr./Mevr.......................................................................... 
Adres.................................................................................... 
Postcode............................................................................. 
Woonplaats....................................................................... 
Geboortedatum............................................................... 
Telefoonnummer............................................................ 
Kweeknummer................................................................ 
E-mailadres....................................................................... 
Rekeningnummer………………………………………… 
Ik geef hierbij tot wederopzegging 
toestemming aan Vogelvereniging Avicultura 
om het verschuldigde lidmaatschapsgeld 
jaarlijks via automatische incasso te innen: 
 
Datum.................................................................................. 
 
Handtekening................................................................... 
 
De contributie voor leden is € 30,00 per jaar, en 
jeugdleden en gastleden betalen € 15,00 en leden 
krijgen elke maand het blad “onze Vogels” thuis 
gestuurd. Voor verdere inlichtingen kunt u zich 
altijd wenden tot onze secretaris. 
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Van de Redactie 

 
De 4de clubblad van december staat in teken van 
tentoonstellingen. In dit nummer kunt u veel 
lezen over onze jaarlijkse tentoonstellingen. Zo zal 
u het uitgebreide tentoonstellingsverslag en het 
klassement  
vinden in dit blad. Ook de 2e penningmeester 
heeft wat te vertellen  onder andere de nieuwe 
aanpak over de jaarvergadering, die in maart 2014 
plaats zal vinden. 
Ook is er een vervolg verhaal van de secretaris .   
Tot slot willen we naast de bestuursleden, Herman 
Plomp, Jan Venekamp, Willem Jansen, Gerard 
Baars, Ries Blok en Gwenda Koekenbier hartelijk  
danken voor het bezorgen van de clubbladen van 
het afgelopen jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Ringencommissaris:  M. van der Bij 

 0348 - 419398 
ringen@aviculturawoerden.nl 
Voorzitter:  J. Verhoog 

 0348 - 411700 
voorzitter@aviculturawoerden.nl 
Secretaris:  E. Westerhoud 

 06 - 46024782 
secretaris@aviculturawoerden.nl 
1e Penningmeester:  S.C. Vijfhuizen 

 06 – 25106106 
2de Penningmeester:  J. de Ruiter 

 0348-412091 
penningmeester@aviculturawoerden.nl 
Materiaal Commissaris:  J. van Zuilen 

 06 – 50250818 
materiaal@aviculturawoerden.nl 
Algemeen Bestuurslid:  G. Spelt 

 0348 - 431392 
Website & Promotie:  J. de Ruiter 

 0348-412091 
webmaster@aviculturawoerden.nl 
Redactie Clubblad:  
J. de Ruiter & E. Westerhoud 
clubblad@aviculturawoerden.nl 
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Make a Wish 
 

 
  
 
Als u wel eens in het clubgebouw komt dan ziet u daar een vogelkooitje staan waar u geld in kunt 
stoppen voor Make a Wish Nederland. 
Van hen ontving het bestuur een bedankbrief voor het geld dat we het afgelopen jaar voor hen bij 
elkaar hebben gespaard om de wensen van zieke kinderen te kunnen vervullen. Zoals de wens van 
Coosje. Zij heeft leukemie en kan daardoor niet genieten van haar nog jonge leven. Haar liefste wens 
was: een échte topkok zijn. Mede dankzij uw giften kon haar wens worden vervuld.  
 
Hartelijk dank daarvoor! 
www. makeawishnederland.org 
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2e Penningmeester schrijft…… 
 
Dit waren vele uurtjes werk maar het einde nadert. 
Ben sinds februari/maart begonnen als 2e penningmeester in de vereniging. 
De belangrijkste taak voor mij was het digitaliseren van de boekhouding. 
Heb zelf een bestand gemaakt op de computer om de gehele boekhouding ermee bij te gaan 
houden. Ook de ledenlijst is volledig ge-update en de automatische incasso ingevoerd. Ook heb ik 
samen met de penningmeester, Cees Vijfhuizen, de diverse bankrekeningen samengevoegd bij de 
ING bank met alleen een spaar- en betaalrekening. Tijdens de jaarvergadering zal het dan ook heel 
anders gaan. Zo gaan we d.m.v. een beamer alles weergeven en zal de financiële overzichten er 
anders uitzien. 
Hier een voorbeeld: 

 
Een aantal weken voor de komende jaarvergadering zal in het clubgebouw alles ter inzage zijn. 
Zo kunt iedereen tijdens een clubavond het inkijken. 
 
Ook zullen sommige leden een factuur vinden aan dit clubblad, voor de contributie van 2014. 
Tevens zal er ook nog eenmaal een formulier voor automatische incasso bij zitten om als nog deze 
te kunnen invullen. De contributie dient voor 1 februari overgemaakt te zijn op de rekening van 
Avicultura. 
 
Er is door ruim de helft van alle leden, die de automatische incasso hebben ingevuld. Hier zijn wij 
heel blij mee en u heeft geen omkijken meer naar uw betaling. Het contributiebedrag zal ook  
voor 1 februari van uw rekening worden afgeschreven. 
 
2e Penningmeester,  
John de Ruiter 

Financieel Overzicht 2014
Omschrijving: Inkomsten Omschrijving: Uitgaven
Vastelasten 0,00 € *1 Vastelasten 0,00 € *1
Contributie Leden 0,00 € Bondscontributie 0,00 €
Clubgebouw bar 0,00 € Verzekeringen 0,00 €
Clubgebouw Verhuur 0,00 € Clubgebouw bar 0,00 €
Activiteiten 0,00 € *2 Activiteiten 0,00 € *2
Sponsoren 0,00 € Tentoonstelling 0,00 €
Tentoonstelling (Incl. Sponsoring) 0,00 € Onderhoud 0,00 € *3
Diversen 0,00 € *4 Diversen 0,00 € *4
Ringen 0,00 € Ringen 0,00 €

Dranken Voorraad 0,00 €

Totale Inkomsten 0,00 € Totale Uitgaven 0,00 €

0,00 €

*3= Verbouwing Clubgebouw, Schoonmaak clubgebouw en overige werkzaamheden

Saldo per 31-01-2013 Saldo per 31-12-2013
Kas 0,00 € Kas 0,00 €
Giro Betaalrekening 0,00 € Giro Betaalrekening 0,00 €
Giro Spaarrekening Giro Spaarrekening 0,00 €

Totaal 0,00 € Totaal 0,00 €

Verschil 0,00 €

Totalen Inkomsten - Uitgaven

*1= Gas, licht, water, elekra, grondhuur en WOZ/OZB
*2= Tafelkeuring, vogelmarkten, lezingen, nieuwjaarsreceptie, BBQ en dergelijke

*4= Ringen, Clubblad, website, porto, KvK, telefoon, district, bankkosten en overige kosten
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Verslag tentoonstelling 2013 
Na twee vergaderingen van de tentoonstellingscommissie en het andere werk achter de schermen 
kon maandag begonnen worden met het opbouwen van de jaarlijkse tentoonstelling. De 
doelstelling om 450 vogels in de stellingen te halen is ruimschoots gelukt. Hierbij alsnog alle 
inzenders bedankt voor hun deelname! 

Dinsdagmiddag om twee uur stond de 
eerste inzender al voor de deur en begin 
van de avond waren er al veel vogels 
binnen. Door de goede voorbereiding 
verliep het inkooien voorspoedig en eind 
van de avond stonden alle vogels in de 
startblokken voor de keuring op woensdag. 
De keurmeesters waren allemaal al vroeg 
aanwezig en na een kop koffie kon de 
keuring beginnen. De tropenkeurmeesters 
hadden hun handen vol door de vele 
inzendingen van tropische vogels.  

Door een foutje in het programma moest er 
door het bestuur flink geïmproviseerd 
worden maar dit was snel weer onder 
controle. Na de keuring waren alle vogels al 
snel ingevoerd en na controle en herstellen 
van enkele fouten konden alle keurmeesters 
rond drie uur weer naar huis. Ook dit jaar 
weer een keurmeester in opleiding  aanwezig 
die bij Avicultura praktijkervaring op heeft 
gedaan. De uitslag van de keuring was voor 
diverse leden en inzenders een teleurstelling. 
Op andere shows werden dezelfde vogels een 
stuk beter beoordeeld.  

De keuring blijft toch een moment opname  
en ook een keurmeester is niet foutloos.  
Mijn ervaring is dat je je door dergelijke 
uitslagen niet moet laten ontmoedigen. 
Uiteindelijk weet je na enkele keuringen 
ook zelf de goede vogels er wel uit te halen. 
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Donderdag de zaal aankleden en opruimen 
en gereed maken voor de opening. Om acht 
uur was alles gereed en kon de voorzitter 
de kampioenen bekend maken en de 
tentoonstelling openen. Hij bedankte 
iedereen nogmaals voor de inzet en 
benadrukte dat het zonder sponsoren en 
vrijwilligers onmogelijk is een 
tentoonstelling te organiseren. 

 

 

 

 

Vrijdag een rustige dag met diverse 
bezoekers van binnen en buiten Woerden.  

Zaterdag een gezellige dag met veel bezoek 
en om vier uur werd begonnen met het 
uitkooien van de vogels. Dit jaar voor het 
eerst een certificaat voor de prijswinnaars. 
Deze certificaten werden zeer positief 
ontvangen door de deelnemers en zullen we 
dus ook volgend jaar weer uitreiken. 

De tentoonstelling is prima verlopen maar 
wil toch nog wel even wat kwijt.  

 

Alle leden en bestuursleden die aan de 
organisatie deelnemen steken hier veel 
vrije tijd in. Niet alleen de 
tentoonstellingsweek zelf maar ook vooraf 
moet er al het nodige georganiseerd 
worden. Iedereen levert zijn aandeel en 
samen maken we de tentoonstelling tot 
een succes. Iedereen neemt zijn taken 
serieus maar als er dan toch iets fout gaat 
bedenk dan vooral:  Het is en blijft 
mensenwerk en kritiek mag zeker maar 
overdrijf het niet. Het plezier van het 
tentoonstellen moet voorop blijven staan, 
alleen dan houd iedereen de motivatie om 
ook volgend jaar weer de nodige vrije tijd 
in de organisatie       van de volgende 
tentoonstelling te steken. 

7



www.aviculturawoerden.nl

1. W. van Trigt L751 92-92-92-92-92 460 punten
2. T.W. Jansen SN46 93-92-91-91-91 458 punten
3. P. de Groot ONHE 93-91-91-91-91 457 punten
4. M. van den Boogaard 5MAB 93-91-91-91-91 457 punten
5. H. Plomp D838 92-92-92-91-90 457 punten
6. J. Bosman HW19 92-91-91-91-91 456 punten
7. J. de Ruiter 5RUV 92-91-91-91-91 456 punten
8. C.A. Bouwman F933 92-91-91-91-91 456 punten
9. J. Venekamp DZ27 92-92-91-90-90 455 punten
10. L. Wooning WC91 92-91-91-91-90 455 punten
11. J. van de Berg WP71 92-92-91-91-89 455 punten
12. F. van Leeuwen NN80 92-91-91-90-90 454 punten
13. A. Oudenallen 8SKZ 91-91-91-90-90 453 punten
14. J. Verhoog 5JYU 92-91-90-90-90 453 punten
15. A. van Leeuwen NT90 92-91-91-90-89 453 punten
16. G. van den Boogaard KZ67 91-91-90-90-90 452 punten
17. G. van Houwelingen 6PJN 91-91-90-90-90 452 punten
18. M. van der Bij T563 91-91-90-90-90 452 punten
19. E. Westerhoud 4MKZ 91-90-90-90-90 451 punten
20. W. van der Schaft 1PUP 92-90-90-90-89 451 punten
21. J. van der Klauw H515 92-90-90-89-89 450 punten
22. J. van Zuilen SN33 90-90-89-89-89 447 punten
23. A. Bakker 1MVA 91-90-89-88-88 446 punten
24. C.K. Kop L025 89-89-89-88-88 443 punten
25. G.G.M. Koekenbier 3RZB 89-89-86-85-85 434 punten

Klassement Bijzondere Tentoonstelling 2013
Over de 5 hoogste EK vogels per inzender
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Thuis best 
Begin september samen met Jan Venekamp de zebravinken uitgezocht. De selectiemethode is 
simpel maar doeltreffend. Je pakt een vogel in je hand en alleen als die niet dicht kan is de vogel fors 
genoeg om verder te bekijken. De forse vogels worden beoordeeld op kleur, tekening en overige 
kenmerken die van belang zijn voor een goede tentoonstellingsvogel. Natuurlijk zijn er ook 
kweekvogels met wat verbeterpunten en ook deze vogels mogen nog blijven. Hoewel ik niet heel 
veel zebravinken gekweekt heb dit jaar zitten er enkele leuke vogels tussen. De beste zitten echter 
tussen de overjarige vogels. Na een jaar zijn deze vogels uitgegroeid en hebben een prima formaat. 
Half september heb ik 14 zebravinken opgekooid die tentoonstellingswaardig kunnen worden. Half 
oktober staat de eerste show bij de zebravinkenclub op het programma en de vogels kunnen dan 
nog een maand in conditie komen. Veel badwater, om de dag wat eivoer en de rust van het alleen 
opgekooid zitten doet de rest. Dit jaar heb ik voor het eerst zoveel zebravinken opgekooid en omdat 
mijn schuur niet groter is geworden kunnen hierdoor de rijstvogels nog niet in de 
tentoonstellingskooien. Heb ze wel al met een aantal in een grote broedkooi gezet en ook hier 
regelmatig badwater en eivoer. De resultaten op de regioshow bij de Nederlandse Zebravinken Club 
in Austerlitz waren boven verwachting. Kleurslagkampioen met een maskergrijze man met 93 
punten, een maskergrijze man met 92 punten en geen enkele ingezonden vogel onder de 90 punten. 
Dit was het werk van de voorbereiding zeker waard! 

Dit jaar bij Avicultura 24 vogels ingestuurd. Een aantal zebravinken en vooral veel rijstvogels. Het 
doel was bij de zebravinken goed te scoren en een goede beoordeling te krijgen bij de rijstvogels. 
Dit jaar werden de rijstvogels gekeurd door een specialist op het gebied van rijstvogels dus daar is 
zeker weer van te leren. Bij de zebravinken kampioen en tweede prijs. Doel bereikt dus! Bij de 
rijstvogels goede resultaten en goede beoordelingen. Nog geen super resultaat maar dit had ik ook 
niet verwacht. Ook rijstvogels worden gewoon mooier als je ze apart opkooit en veel badwater 
geeft. Vooral wel tevreden over de stam wildkleurrijstvogels die ik heb ingestuurd. Alle vier kregen 
ze 90 punten en 6 eenheidspunten. Met een super conditie moet hier nog meer uit te halen zijn en 
dit ga ik proberen te bereiken op de district tentoonstelling en het NK in Apeldoorn met de 4 
broertjes. Dit jaar voor het eerst vier vogels van dezelfde kwaliteit en type in mijn hok en daarom 
ook nu pas eens met een stam vogels deelnemen. Of het volgend jaar weer lukt, moet maar weer 
blijken uit de aankweek van dit jaar. Heb wel heel wat jongen uit een goed koppel die er goed 
uitzien maar zie nog niet de vier vogels ertussen waar ik weer een stam uit kan halen. Zo is ieder 
jaar weer anders en dat houd het ook leuk.  

Na de show bij Avicultura nog 3 broedkooien uit elkaar gehaald zodat ik ruimte heb om nog 6 extra 
vogels op te kooien. Een aantal zebravinken mag terug in de vluchtkooien en zo hou ik nog 10 
zebravinken opgekooid voor de komende shows. Die zebravinken laten nu wel regelmatig een paar 
veertjes vallen dus ben benieuwd of ik ze nog in conditie kan houden. Nu ook wel 10 rijstvogels 
opgekooid. Allemaal overjarige vogels ook. De jonge rijstvogels selecteer ik nog een keer en laat ze 
dan nog een jaar uitgroeien tot volgend tentoonstellings seizoen. Nog drie shows te gaan en 
ondertussen al weer bezig met het maken van combinaties voor de nieuwe kweekkoppels. Hoop 
vooral de dertig ringen die ik voor de zebravinken besteld heb te kunnen gebruiken. Rijstvogels heb 
ik voldoende maar moet zeker weer een aantal jonge zebravinken kweken om ook volgend jaar 
weer mee te kunnen op de tentoonstellingen. Word vervolgd! 

Ed Westerhoud 
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