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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 € 30,00 per jaar, en 
jeugdleden en gastleden betalen € 15,00 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 
 

Het laatste clubblad van dit jaar. Er wordt 
teruggekeken op een geslaagde tentoonstelling, 
maar ook de jongvogelavond. Ook komen er 
weer leuke activiteiten aan dit komend jaar. We 
beginnen met een roofvogellezing met echte 
roofvogels. Hierna hebben we nog meer in 
petto. Maar eerst de feestdagen, het bestuur 
wenst alle leden fijne feestdagen en een goed 
2014. Tot slot wil de redactie naast de 
bestuursleden, Herman Plomp, Jan Venekamp, 
Willem Jansen, Gerard Baars, Ries Blok en 
Gwenda Koekenbier hartelijk danken voor het 
bezorgen van de clubbladen afgelopen jaar. 
 
De Redactie 

 
 
 
 
 
 
 

Inhoud 
 
4 Agenda 
 
5 Verslag Tentoonstelling 
 
6 Jongvogelavond 
 De Ringencommissaris  

Hoe Ringen Bestellen in 2015 
 
9 Mededeling Contributie 2015 
 
10 Inschrijfformulier Roofvogellezing 
 Inschrijfformulier Eendagsshow 
 
11 De vliegspieren van een vogel 
 
 

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:  
M. van der Bij 

 06 - 14489540 
ringen@aviculturawoerden.nl 
Website & Promotie:  
J. de Ruiter 

 0348-412091 
webmaster@aviculturawoerden.nl 
Redactie Clubblad:  
J. de Ruiter & E. Westerhoud 
clubblad@aviculturawoerden.nl 
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Agenda 2015 
Maandag 5 januari - Nieuwjaarsreceptie 

vanaf 20:00 uur in het clubgebouw. 

 

Zaterdag 10 januari - Vogelmarkt 
van 10:00 - 13:00 uur 

 

Maandag 9 februari - Roofvogellezing 
vanaf 20:00 uur in het clubgebouw 

 

Maandag 23 maart Jaarvergadering 
vanaf 20:00 uur in het clubgebouw 
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Verslag tentoonstelling 2014 
Na twee vergaderingen van de tentoonstellingscommissie en het andere werk achter de schermen 
kon maandag begonnen worden met het opbouwen van de jaarlijkse tentoonstelling. Net geen 400 
vogels maar alle groepen waren goed vertegenwoordigd. Hierbij alsnog alle inzenders bedankt 
voor hun deelname! 

Ook dit jaar was er weer de mogelijkheid om al in de middag vogels te brengen. Mede hierdoor 
verloopt het inkooien vlot en zijn er nauwelijks wachttijden voor de inzenders. Naast de 
wedstrijdvogels zijn er ook veel vogels aangeboden voor de verkoop. Hierdoor was er weer een 
mooie verkoopklasse aanwezig.  

De keurmeesters hadden last van de 
ochtendspits maar om half negen kon de 
keuring beginnen. Ook dit jaar waren er 
enkele vogels aanwezig met knijpringen en 
dubbele ringen. Deze vogels mogen niet 
gekeurd worden. Volgens de nieuwe regels 
van dierenwelzijn mogen de vogels niet 
meer uit de kooien gehaald worden. De 
voordragers mogen de knijpringen niet even 
verwijderen voor de keuring dus vogels met 
dubbele ringen of knijpringen zullen niet 
meer gekeurd worden. Voorkom dus 
teleurstelling en verwijder de knijpringen 
van uw vogels voor het inkooien.  

Bij de tropen was er dit jaar weer een aspirant keurmeester aanwezig die bezig is aan de opleiding 
voor keurmeester. 

Na vele jaren hebben we de catalogus in een nieuw jasje gestoken. Met de kleurrijke voorkant en 
netjes gebonden is dit zeker een verbetering en kunnen we weer een aantal jaar vooruit. 

Donderdag de zaal aankleden en opruimen en gereed 
maken voor de opening. Om acht uur was alles gereed 
en kon de tentoonstellingsvoorzitter 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. De 
certificaten waren bij de opening al klaar en konden 
gelijk met de catalogus en de keurbriefjes aan de 
inzenders overhandigd worden. 

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 Zondag bleek 
dat we onze tentoonstelling maar net op tijd gehouden hebben. Door een uitbraak van vogelgriep 
zijn er die dag diverse maatregelen van kracht geworden. Een ervan was het verbod op 
tentoonstellen van vogels voor een periode van een aantal weken. Diverse verenigingen hebben 
daardoor niet hun jaarlijkse tentoonstelling kunnen houden en ook de district tentoonstelling is 
afgelast. Nu duimen dat de bondsshow en de wereldshow wel door mogen gaan. 

In 2015 organiseert Avicultura de rayontentoonstelling. We hopen u daar weer te mogen 
ontmoeten als inzender of bezoeker! 
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Jongvogelavond 
 
22 september hebben we een jongvogelavond 
georganiseerd. We gingen om 20:00 uur van 
start met zo’n 40 vogels die door 8 leden zijn 
meegebracht. Hierbij waren diverse aantal 
vogels zoals kanaries, parkieten en tropen. 
We hebben 3 keurmeesters uitgenodigd, Joke 
en Cees Diepstraten en Jurgen Boesveld, die de 
vogels hebben gekeurd. Er werden geen 
keurbriefjes gebruikt, maar er werden 
opmerkingen gegeven bij elke vogel. 
Deze vogel werd dan aan iedereen getoond, zodat iedereen kon zien wat wel en niet goed was. Zo 
werd er veel informatie gegeven over elke vogel en konden leden vragen stellen. De keurmeesters 
hebben een selectie gemaakt wie de beste kanarie, kromsnavel en tropen is. Zo kwam er een 
kanarie van Fred van Leeuwen, een grasparkiet en een spitsstaartamadine van Ad van Oudenallen 
als beste vogel. 

 

De ringencommissaris 
Marco van der Bij zal na ronde 4, stoppen als ringencommissaris. Hij heeft dit bijna 15 jaar gedaan 
en daarom wilt het bestuur hem hartelijk danken voor het bestellen van onze ringen.  
Dit betekend dat wij op zoek waren naar een vrijwilleger die het wilde overnemen. Na een korte 
zoektocht is Fedor Vermeulen bereid om deze functie over te nemen. 
 

Hoe ringen bestellen 2015? 
Je kunt ringen bestellen via onze ringencommissaris van 
Avicultura. Je kunt dit doen door het bestelformulier volledig 
in te vullen en het verschuldigde bedrag over te maken op de 
bankrekening van Avicultura. Als de betaling binnen is zal hij 
via de website van bond de bestelling doen van uw ringen 
 
Ook kan er de maandag voor inleverdatum, bij het 
clubgebouw je bestelformulier met het verschuldigde bedrag, 
inleveren.  
 
Zorg dat het bestelformulier op tijd bij de ringencommissaris 
is, anders moet het als spoedbestelling bestelt worden en 
daar rekent de bond extra kosten voor. 

   

Jaar kleur RAL 
Kleur 

   
2011 Donkerblauw RAL5019 
2012 Rood RAL3002 
2013 Zwart RAL9005 
2014 Licht Groen RAL6090 
2015 Violet RAL4008 
2016 Oranje RAL2003 
2017 Rood RAL3002 
2018 Zwart RAL9005 
2019 Groen RAL6019 
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Mededeling Contributies 2015 
 
Zoals we in het clubblad van juni hebben medegedeeld heeft de Bondsraad in haar vergadering 
van 12 april 2014 jl. besloten de contributie- en abonnementstarieven per 01 januari 2015 met € 
2,00 te verhogen. Dit blijkt gezien de terugloop aan leden en inkomsten van de bond helaas 
noodzakelijk. Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat, in weerwil van economische 
ontwikkelingen, de NBvV er in geslaagd is om contributieverhoging jarenlang te vermijden. Dat 
bleek nu niet langer verantwoord.  
 
Dit betekend dat onze vogelvereniging is genoodzaakt ook de contributie te verhogen. In het bestuur 
hebben we besloten dit te spreiden in het jaar 2015 en 2016. We zullen de contributie dan in 2015 met € 
1,00 euro en gastleden met € 0,50 verhogen. Dit geld dan ook voor 2016. Dus de contributie voor 2015 zal 
voor volledig lid € 31,00 zijn en voor jeugdleden en gastleden € 15,50 zijn. 
 
Nu het einde van het jaar weer in aantocht is gaan we al weer denken aan het volgende jaar. 
Eén van de zaken die daarbij aan de orde komt is het betalen van de contributies voor 2015. 
Via deze weg willen wij jullie informeren over de stand van zaken. 
De leden die onze vereniging niet gemachtigd hebben voor het automatisch afschrijven van hun 
contributie heeft u  een brief ontvangen waarmee zij de contributie voor 2015 kunnen betalen. 
Wij vragen uw contributie voor 15 januari 2015 te voldoen door middel van het verschuldigde 
bedrag over te maken op bankrekening of te betalen aan een bestuurslid. 
 
Bij de (nieuwe)leden die een 
machtiging voor een automatische 
incasso hebben gegeven hebben we 
de volgende informatie. Zoals jullie 
wellicht weten is er in 2014 het één 
en ander verandert met betrekking 
tot incasseren. Het “Single Euro 
Payments Area”, kortweg SEPA, heeft 
haar verplichte intrede gedaan vanaf 
1 augustus 2014. Voor jullie als lid 
van de vereniging waarbij de 
contributie 2015 wordt geïncasseerd 
zal er niet veel veranderen. Echter 
dient wij als vereniging jullie van te 
voren op de hoogte te stellen dat 
vooraf te vermelden wanneer de 
incasso plaats gaat vinden. De 
incasso voor de contributie 2015 zal 
plaatsvinden op 15 januari 2015.  
 
Penningmeester, 
John de Ruiter 
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Avicultura organiseert 9 februari een roofvogellezing 
 

 
Jan de Bruin heeft een passie voor roofvogels en uilen, begon op 8 jarige leeftijd, echter op zijn 16e 

heeft hij zijn eerste vogel gekocht. Het begon met een kerkuil, na de kerkuil volgde er een zwarte kerk-
uil en een Europese oehoe. Nu een aantal jaar later bezitten hij meerdere soorten roofvogels en uilen. 

 
Op 9 februari 2015 zal hij een lezing geven over de Woestijnbuizerd. 

Hij zal 2 roofvogels meenemen, een Woestijnbuizerd en een Bengaalse uil. 
Na de lezing is er een mogelijkheid met een roofvogel op de foto te gaan. 

 
U bent van harte welkom op maandagavond 9 februari om 20:00 uur in het clubgebouw.  

Om een idee te krijgen hoeveel leden er komen, zouden wij het op prijs stellen  
als u zich aanmeldt via onderstaand formulier of te mailen naar redactie@aviculturawoerden.nl. 

 
 
 

Eendagsshow voor Overjarige Eigen Kweek  
 

Iedere kweker heeft vast vogel(s) zitten die al wat jaartjes meegaan. Ze worden vooral, nadat ze geen 
tentoonstellingen mogen spelen, gebruikt worden voor de kweek. Deze vogels zijn natuurlijk je beste 
vogels. Om iets nieuws uit te proberen wilt Avicultura een eendagsshow organiseren voor deze OEK 
vogels. We laten deze vogels keuren door een keurmeester en er zal een prijs zijn voor beste kanarie, 

tropen en kromsnavel. We stellen voor om dit eind februari, begin maart te organiseren. Graag zouden 
wij uw mening willen weten of u hieraan mee zou willen doen. Dit kunt u doen door onderstaand 

formulier in te vullen of te mailen naar redactie@aviculturawoerden.nl. 
 
 
 Formulier: 

 
Naam:     _______________________________________________________________________ 
 
Roofvogelaanmelding 
Aanmelden voor:   __________  Personen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eendagsshow voor OEK vogels 

1. Zou u mee willen doen aan deze eendagsshow? _______________________________________________ 
2. In welke maand zou dit het beste uitkomen? _______________________________________________ 

 
U kunt dit inleveren bij één van de bestuursleden. 
Natuurlijk mag er ook gereageerd worden via mail, redactie@aviculturawoerden.nl 
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De vliegspieren van een vogel.   

 
De twee belangrijkste spieren die instaan voor de vleugelbewegingen zijn de grote borstspieren en 
de coracoacromiale band, ook wel kleine borstspier genoemd. Beide soorten bevinden zich 
grotendeels centraal aan de buikzijde, wat belangrijk is voor de balans van de vogel in vlucht. De 
grote borstspieren lopen langs de borst en zijn vastgehecht aan het vorkbeen, aan het sterke 
membraan tussen het ravebeksbeen en het vorkbeen en aan de kam van het borstbeen. Bij vogels 
die in bomen klimmen, zit een grote kam echter in de weg. De vliegspieren zijn bij hen fijn 
verspreid aan de ribbenkas bevestigd.  

De grote borstspieren zorgen voor de 
neerwaartse vleugelslag. Hierbij moet 
enorm veel kracht ontwikkeld worden 
(de vogel moet zich als het ware 
afzetten tegen de lucht). Vandaar dat 
deze spieren in verhouding enorm 
groot zijn, ze nemen gauw tot 15% van 
de massa van de vogel in. Ze zien ook 
zeer rood doordat er meer bloedvezels 
aanwezig zien die het nontbeerlijke 
zuurstof aanvoeren. Bovendien 
bevatten ze meer mitochondriën 
(energiereservoirs van cellen) dan 
andere spieren, wat het uithou-
dingsvermogen sterk ten goede komt.  

 
Onder de grote borstspieren bevindt zich 
de coracoacromiale band (kleine 
borstspier). Deze spier werkt samen met 
allerlei kleinere spieren, waarvan de 
dorsale hefspieren de belangrijkste zijn, 
om de vleugel weer omhoog te krijgen. De 
kleine borstspier zit eveneens vast aan de 
kam en gaat langs boven doorheen het 
driebenig kanaal. Dit is de plaats waar de 
schouderbladen, de ravebeksbeenderen 
en het vorkbeen samenkomen. De 
aanhechting aan de vleugel bevindt zich 
aan de rugzijde van de basis van het 
opperarmbeen door middel van een zeer 
sterke pees. Voor de meeste vogels is de 
opwaartse slag louter een `herstelslag': 
deze slag brengt de vleugel terug in positie 
om aan een krachtige neerwaartse stoot te 
beginnen. De coracoacromiale band is dan 
ook lang niet zo groot als de grote borstspier. Meer nog, de meeste vogels komen tijdens het 
vliegen toe met de dorsale hefspieren om hun vleugel terug omhoog te krijgen. Enkel bij het 
opstijgen of het versnellen, wanneer de vogel zeer snel met zijn vleugels moet slaan, is de kleine 
borstspier nodig. Bij sommige vogels (waaronder de kolibrie) is de opwaartse vleugelbeweging 
echter meer dan een herstelbeweging. Ze halen ook een voortstuwende kracht uit de opwaartse 
slag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij kolibries de coracoacromiale band in verhouding vijf 
keer groter is dan bij andere vogels . Ook bij pinguïns is dit zo: bij het zwemmen halen zij immers 
voortstuwing uit de opwaartse beweging. 
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