December 2015

Vogelvereniging Avicultura Woerden

Van de Redactie

Colofon

In het 4e clubblad staat de afgelopen
tentoonstellingen centraal. We hebben zo veel
mogelijk de vereniging en de tentoonstelling
weten te promoten in de media. Zo kunt u de
krantenartikelen terugvinden in dit blad. Ook
heeft de secretaris een verslag gemaakt van
onze tentoonstelling. Het duurt nog even maar
de jaarvergadering staat geplant op 14 maart
2016. Normaal gesproken staat in het clubblad
de agenda, maar dit zal u tijdig in uw mailbox
terug vinden.

Voorzitter:
G. Spelt
0348 – 431392
voorzitter@aviculturawoerden.nl

Ten gevolge van een betreurenswaardig
misverstand ontbreekt in Onze Vogels van
november belangrijke informatie van de
Technische Commissie Kleur- & Postuurkanaries.
De redactie wilt u fijne feestdagen wensen en
een gezond 2016.
De Redactie
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Avicultura in de …………….

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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Avicultura in de

Het filmpje is te zien
op de website of bij
Woerden TV
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En wat foto’s van de tentoonstelling……
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Jongvogelavond
14 september hebben we een jongvogelavond
georganiseerd. Iedereen kon ze vogels
inbrengen om 19:30 uur zodat we om 20:00
uur van start met zo’n 80 vogels die door ruim
10 leden zijn meegebracht. Hierbij waren
diverse aantal vogels zoals kanaries,
parkieten en tropen. Het was een zeer
geslaagde avond en de opkomst was
verrassend goed. We hebben 2 keurmeesters
uitgenodigd, Heer van der Toorn en Jurgen
Boesveld, die de vogels hebben gekeurd. Ze
hadden de handen vol aan de meegebrachte
vogels. Eerst werden er nog keurbriefjes
gebruikt maar dan nam teveel tijd in beslag,
dus zijn ze halverwege daarmee gestopt.
Iedereen kon alles vragen over zijn vogel. Om
22:00 uur waren alle vogels bij de
keurmeesters geweest.

Roofvogellezing

Agenda 2015/2016

Vrijdag 18 december - Kerstbingo
Vanaf 20:00 uur
Zaterdag 9 januari - Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur
Zaterdag 13 februari - Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur
Maandag 22 februari - Lezing Roofvogels
Vanaf 20:00 uur
Vrijdag 11maart - Paasbingo
Vanaf 20:00 uur

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 kerkuil en een Europese oehoe. Nu
een aantal jaar later bezitten hij meerdere
soorten roofvogels en uilen.
Op 22 februari 2016 zal hij opnieuw een
lezing geven over de roofvogels. Hij zal net als
afgelopen keer een aantal roofvogels
meenemen. Na de lezing is er een mogelijkheid met een roofvogel op de foto te gaan.

Zaterdag 12 maart - Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur
Maandag 14 maart - Jaarvergadering
Vanaf 20:00 uur
Maandag 21 maart - Lezing Avifauna
Vanaf 20:00 uur
Zaterdag 9 april - Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur

U bent van harte welkom op maandagavond
22 februari om 20:00 uur in het clubgebouw.
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Verslag rayontentoonstelling 2015
60 jaar Avicultura, nog niet zoveel tentoonstellingen maar dit jaar mochten we de
rayontentoonstelling weer organiseren. Na het invoeren van de inschrijvingen was het aantal
vogels ongeveer gelijk aan vorig jaar. Een mooi resultaat met toch wel weer wat verschuivingen in
de verschillende vogelgroepen. Omdat het aantal kanaries de laatste jaren terugliep had ik in plaats
van twee kanarie keurmeesters er nu een gecontracteerd. Doordat er nu toch weer meer
kleurkanaries ingeschreven werden had deze keurmeester nu zijn handen vol met tachtig vogels.
Maar goed, een keurmeester mag ook wel wat doen voor z’n geld toch? En zo had deze man ook na
de goedverzorgde lunch nog een flink aantal vogels te keuren. Ook weer duidelijk meer
kromsnavels in een fraaie collectie. Ruim 80 vogels is net te veel voor een keurmeester maar een
van de tropenkeurmeesters was ook bevoegd om parkieten te keuren. Hij heeft de
parkietenkeurmeester geassisteerd dus ook dat kwam weer goed. Dit jaar viel het bondskruis bij de
parkieten en zo konden beide heren kiezen uit de twee parkieten met de meeste punten. Deze
toppers zijn wel aan hun punten gekomen door het nieuwe keursysteem van opwaarderen. Om een
kampioen aan te wijzen krijgt de beste vogel nu 1 tot 2 punten extra en kan dus 94 punten krijgen.
De tweede prijs krijgt een extra punt en krijgt dus 92 of 93 punten. De derde prijs ‘gewoon’ 91 of 92
punten. Volgend jaar gaan we het toch net wat anders doen is het plan. Alle kampioenen van de
groep waar het bondskruis in valt komen dan op tafel om mee te dingen naar het felbegeerde
bondskruis. Dit omdat alle kampioenen winnaars in hun groep zijn, met of zonder opwaardeer
punten. Graag jullie reactie hierop.
Bij de tropen is alles ook goed verlopen. De drie keurmeesters, samen met een keurmeester in
opleiding, hebben de klus goed geklaard. Ook hier kwam wel een nadeel van het nieuwe
keursysteem naar voren. We zijn gewent dat de vogels uit de stellen en de stammen ook meedingen
naar de individuele prijzen. Door het systeem van opwaarderen lijkt dit echter niet meer te werken.
Na het keuren van de stellen en stammen moeten er dan aan vogels die ook in aanmerking komen
voor een individuele prijs weer andere punten toegekend worden. Hiermee gaan echter wel weer
eenheidspunten verloren. Volgend jaar willen we de vogels uit de stellen en stammen dus niet meer
mee laten doen voor de prijzen van de enkelingen. Bij de district en bondstentoonstelling gaat dit al
jaren zo en wij willen ons hier bij gaan aansluiten. Graag ook op deze verandering jullie reactie.
Omdat het op een tentoonstelling niet alleen over punten van vogels gaat ook nog het volgende.
De opbouw en het inkooien is ook dit jaar weer soepel verlopen. De openingsavond is zeer goed
bezocht en ook op vrijdag is er veel bezoek geweest. Zaterdag weer een zaal vol bezoekers en
inzenders. Vooral veel positieve reacties over de organisatie en verloop van deze jubileum
tentoonstelling
Voor we het wisten kwam er met het uitkooien van de vogels weer een einde aan de
tentoonstellingsweek.
Volgend jaar dus wel wat veranderingen maar met de inzet van de vrijwilligers en het
enthousiasme van de inzenders zal ook dan weer een mooie show neergezet gaan worden.
Iedereen bedankt, een goede kweek en tot volgend jaar!
Ed Westerhoud
Secretaris Avicultura

www.aviculturawoerden.nl
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De veren
De meest opvallende en tegelijk de meest unieke aanpassing van vogels om te vliegen, is
ongetwijfeld het verenkleed. Over dit onderwerp valt zeer veel te vertellen, meer nog, het zou een
eindwerk op zichzelf kunnen zijn. De reden hiervoor moeten we zoeken bij de functies die veren
vervullen: isolatie, aërodynamische functie, communicatie, camouflage, geluidsproductie, hoor
functie, bescherming, hygiëne, waterafstoting, watertransport, tastorgaan… Het is dus duidelijk
dat het aantal functies enorm groot is, wat met zich meebrengt dat veren in allerlei vormen en
gedaanten voorkomen. We zullen het dan ook beperken tot een korte inleiding over de bouw van
veren en een bespreking van de vliegfunctie van de veren.

Het hoofdbestanddeel van veren is keratine, een eiwit waaruit ook de schubben van reptielen
gemaakt zijn. Dit doet wetenschappers vermoeden dat veren uit schubben geëvolueerd zijn, wat
tegelijk bewijst dat vogels van de reptielen afstammen. Een belangrijke eigenschap van keratine is
dat het bestand is tegen eiwitvernietigende enzymen zodat de levensduur van een veer, die enkel
uit dood materiaal bestaat, relatief lang is.

Bij een indeling volgens structuur kunnen we veren grofweg in vier grote groepen indelen: de
donsveren, de dekveren (of contourveren), de slagpennen en de staartpennen. De drie laatste
types van veren zijn gelijkaardig wat hun bouwpatroon betreft. Ze zijn met de spoel ingeplant in
een huidzakje, de veerfollikel. De spoel (calamus) is het holle, onderste gedeelte van de schacht (de
`hoofdas' van de veer). Aan weerskanten van de schacht bevindt zich de vlag, die bestaat uit
baarden, zijtakken van de schacht. Dwars op de baarden staan de fijne baardjes, die enkel met de
microscoop zichtbaar zijn. Op de naar boven wijzende baardjes staan haakjes die ingrijpen op de
baardjes van de bovenliggende baard. Dit maakt dat de veer een flexibel, mooi aaneengesloten
geheel vormt zonder spleten, wat noodzakelijk is bij het vliegen. De donsveren zijn anders van
bouw. De baarden zijn er niet bevestigd aan een centrale schacht, maar schieten uit de spoel
omhoog. Ze hebben ook vertakkingen, maar deze grijpen niet met een haaksysteem op elkaar in.

www.aviculturawoerden.nl
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Op de vleugels treffen we zowel dekveren als slagpennen aan. Langs de buitenkant van de vleugel
staan 9 tot 12 hoofdslagpennen (handpennen of primaire slagpennen). Deze veren hebben een
lange schacht en zijn bevestigd aan de `hand' van de vleugel. Ze zijn stevig en tegelijk heel soepel
vermits ze lucht moeten wegdrukken bij de neerwaartse slag en lucht moeten doorlaten bij de
opwaartse slag. De vlag is asymmetrisch: de smalle buitenvlag ligt over de brede binnenvlag van
de naastgelegen veer. De hoofdslagpennen staan in voor het leveren van stuwkracht tijdens het
vliegen. Bij uilen zijn de baarden aan het uiteinde van de handpennen extra lang, gebogen en goed
gescheiden zodat de turbulentie verminderd wordt en ze in volledige stilte hun prooi kunnen
benaderen.

Meer naar de binnenkant van de vleugel, ter hoogte van de ellepijp, zijn de secundaire slagpennen
(armpennen) aangehecht. Hun aantal varieert sterk (van 6 bij kolibries tot 40 bij albatrossen),
maar de meeste vogels hebber er ongeveer 15. De armpennen zorgen voor de lift (de opwaartse
kracht) tijdens het vliegen. Over de hand- en armpennen zijn de dekveren (contour- of
lichaamsveren) gelegen. Ze vullen de gaten en geven de vleugels - vooral ter hoogte van de
armpennen - de typische aërodynamische vorm (zie ook: De liftkracht). De dekveren worden
verdeeld in vier groepen: de primaire, de grote, de middelste en de kleine dekveren. Ter hoogte
van de eerste vinger (de duim) zijn de drie duimvleugels of alula's aangehecht. Deze korte veren
spelen een belangrijke rol bij het vermijden van turbulentie over de vleugel tijdens het vliegen.
Veren bestaan uit dode cellen en worden dus niet via de stofwisseling gevoed. Met andere
woorden, veren verslijten snel, ondanks hun stevige bouw en beschadigingen kunnen niet hersteld
worden. Om het slijtproces te vertragen, besteden vogels veel tijd aan het verzorgen van hun
verenkleed. Een vogel in rust zie je vaak zijn veren herschikken waarbij hij de vliegveren door zijn
snavel haalt om de spleten in de vlag te dichten. Bovendien hebben vogels aan hun staartbasis een
klier, de staartwortelklier, die een wasachtige substantie uitscheidt. Deze vette stof wordt met de
snavel over de veren verspreid om ze proper, stevig en flexibel te houden. De substantie heeft ook
een isolatie-, antibacterie- en waterafstotingsfunctie. Om niet uit te drogen, moeten vogels zich
regelmatig baden. Ondanks al deze verzorgingstechnieken, moet het verenkleed toch eenmaal per
jaar verwisseld worden. Sommige vogels wisselen zelfs meerdere keren per jaar hun 'outfit'. Bij de
meeste vogelsoorten worden de veren op de vleugels geleidelijk aan vervangen, zodat ze hun
vliegvermogen blijven behouden. Eenden en ganzen wisselen echter al hun veren tegelijkertijd,
zodat ze eenmaal per jaar aan de grond of op het water moeten blijven. De groei van nieuwe veren
kost heel veel energie aan vogels. De rui vindt daarom meestal in de late herfst plaats, een relatief
kalme periode voor vogels.
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Extra informatie
Voor de Kanarieliefhebbers
Ten gevolge van een betreurenswaardig misverstand ontbreekt in Onze Vogels van november
belangrijke infor- matie van de Technische Commissie Kleur- & Postuurkanaries. Onderstaand
artikel bevat verduidelijkingen van de TC die wij de kwekers/liefhebbers zeker niet willen
onthouden.

Bontheid
Wat is bont? Bij de postuurkanaries is vorig jaar door de COM bepaald dat bont alleen bont is als het
veren betreft. Dus bont in de hoorndelen wordt niet als bont beschouwd. Dit wordt overgenomen door de
NBvV. Uitzonderingen hierop zijn;
Rassen die geen bonte klassen in het vraagprogramma hebben zijn een uitzondering op deze regel.
Dit zijn de rassen:
• Lancashire
• Rheinlander
• Duitse kuif
• Lizard
En de nog niet door de COM erkende rassen:
• Vectis
• London Fancy
• Stafford Canary
Bont Volgens de standaard Postuur
In de standaard kennen we lipochroom, wit, geel en rood. Een lipochroom vogel is volledig vrij van
melanine bezit in de bevedering. In het uiterlijk is er verschil in de uiting, n.l. intensief of schimmel.
Bij een lipochroom vogel is er geen enkele veer met zichtbaar bezit van melanine in het uiterlijk van de
vogel aanwezig. Mocht dit in het dons voorkomen en niet zichtbaar zijn in het uiterlijk dan spreken we
van verborgen bont. Zodra er een of meerdere veren zichtbaar melanine bezitten, spreken we van een
bonte vogel. Uitgaande van het procentueel meer aanwezig zijn (meer dan 50%) van het lipochroom wit,
geel of rood spreken we van lichtbont. Binnen deze uitingsvorm kennen we nog lichtbont intensief en
lichtbont schimmel.
Daarnaast kennen we melanine met wit, geel of rood. Een melanine vogel is volledig vrij van lipochroom
bezit inde bevedering. In het uiterlijk is er verschil in de uiting, n.l. intensief of schimmel, m.u.v. de
melanine in het wit welke we altijd schimmel noemen. Bij een melanine vogel is er geen enkele veer met
zichtbaar bezit van lipochroom in het uiterlijk van de vogel aanwezig.
www.aviculturawoerden.nl
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De klassen lipochroom met kuif (A)
Padovan
Fiorino
Crested
Gloster corona
Bij deze rassen is melanine in de kuif toegestaan.
Loopt dit te ver door in de nek, dan horen ze thuis in de bont klasse.
•
•
•
•

De klassen lipochroom met kuif (B)
• Rheinlander
• Lancashire
• Duitse kuif
Bij deze rassen is melanine in de kuif toegestaan.
Loopt dit te ver door in de nek dan worden ze niet gekeurd omdat ze bont zijn.

Lichtbont

Donkerbont

Beoordeling conditie en Bevedering Bij Postuurkanaries
Rubrieken met enkel conditie
In deze rubriek kan de keurmeester normaal vol gegeven worden bij geen bijzonderheden.
Rubrieken met conditie en bevedering.
Vanwege de opdeling conditie en bevedering zal hier altijd een punt in mindering worden
gebracht vanwege de bevedering. Bevedering kan in een normale rubriek ook niet vol gegeven
worden.
Rubrieken van conditie opgesplitst met b.v. houding.
Deze kunnen door de keurmeester normaal vol gegeven worden bij geen bijzonderheden.
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Lezing door Simon van der Luit,
verzorger bij vogelpark Avifauna
Op maandag 21 maart 2016 om 20:00 uur in het clubgebouw,
hebben we de heer van der Luit uitgenodigd om een lezing bij
onze vereniging te houden. Van der Luit is als verzorger bij
vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn werkzaam. Dit
vogelpark heeft een grote collectie vogels uit alle delen van
de wereld. Naast het tentoonstellen aan het publiek probeert
men er ook kweekresultaten te behalen. Regelmatig komen er jongen van zeldzame vogels uit het ei.
Tijdens de lezing verteld de heer van der Luit hoe deze resultaten bereikt worden. Ook verteld hij hoe de
vogels in Avifauna gehouden worden en hoe alles zo aantrekkelijk mogelijk voor het publiek gemaakt
word. Naast zijn verhaal heeft hij een diapresentatie. We zijn er zeker van dat deze spreker een leerzame
en leuke avond zal verzorgen en nodigen iedereen van harte uit er bij te zijn. Natuurlijk zijn familieleden
en anderen ook welkom.

www.aviculturawoerden.nl
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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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