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Agenda 
Maandag 9 januari 2017 

Nieuwjaarsreceptie 
vanaf 20:00 uur 

 

Zaterdag 14 januari 2017 
Vogelmarkt 

van 10:00 - 13:00 uur 

 

Zaterdag 11 februari 2017 
Vogelmarkt 

van 10:00 - 13:00 uur 

 

Maandag 20 februari 2017 
Roofvogelavond -- met Jan de Bruin 

vanaf 20:00 uur in Clubgebouw 

 

Zaterdag 11 maart 2017 
Vogelmarkt 

van 10:00 - 13:00 uur 

  

Maandag 13 maart 2017 
Jaarvergadering 
vanaf 20:00 uur 

 

Zaterdag 8 april 2017 
Vogelmarkt 

van 10:00 - 13:00 uur 

 
 
 

 
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. 
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Van de Redactie 
 

De laatste clubblad van dit jaar hebben we de  
spechten in het zonnetje gezet. Aantal leden 
hebben een stukje geschreven, bedankt hiervoor. 
Zo is H. Bak al 50 jaar lid van de vereniging  en heeft 
daarover geschreven. En J. de Ruiter wilde graag 
zijn tentoonstellingsweek met iedereen. Heeft u 
ook een leuk stukje voor het clubblad, schroom u 
niet en stuur het naar de redactie. 
 
Namens Avicultura bedanken we Arjan Troost voor 
het beschikbaar stellen van de foto op het voorblad. 
 
De Redactie 

Inhoud 

 
2 Agenda 
4/5  Mijn tentoonstellingsweek 
7/11 De spechten 
12 Roofvogelavond 
13 H. Bak schrijft……. 
14/15 Ledenuitje 2017 

 

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 – 43402195 
materiaal@aviculturawoerden.nl 

Algemeen Bestuurslid: 
L. de Wit 

 06 – 23234618 

Ringencommissaris & TT Secretaris: 
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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Mijn vogeltentoonstellingsweek 2016 bij Avicultura 
 

 
John de Ruiter wast zijn rijstvogel-mokkabruin met de plantenspuit, om de vogel mooi te maken voor de grote vogelshow 
deze week. © Rianne den Balvert  

Er was van 15 t/m 18 november, de jaarlijkse vogeltentoonstelling houden in het clubgebouw aan 
de Singel. Er heerste weer vogelgriep in Nederland en alle pluimvee moest opgekooid worden. In 
2014 hadden wij geluk, toen alle vogels net thuis waren bij de eigenaren, kwam er een 
vervoersverbod. Dus het was even spannend of de tentoonstelling wel door kon gaan. Veel 
inzenders vroegen zich toch af of de tentoonstelling door gaat, maar er was geen reden om dit niet 
te doen. Er waren ruim 50 vogels meer ingeschreven als afgelopen jaar en daar waren wij erg trots 
op, omdat bij andere vogelverenigingen het met minder moest doen. Hazerswoude had er zelfs 200 
vogels minder. 
 
Zondag en maandag is er hard gewerkt met bestuur en enkele leden, om de zaal op te bouwen voor 
tentoonstelling. Zoals vorig jaar heeft Leo de Wit weer een mooie indeling gemaakt voor de stelling 
voor de TT-kooien. Het AD Woerden heeft mij gebeld voor een stukje in de krant en Rianne den 
Balvert komt een foto nemen bij mij thuis. 

Dinsdag vroeg uit de veren en mijn vogels voeren. Daarna mijn 27 vogels in schone TT-kooien doen. 
Sommige witte rijstvogels een beetje wassen en overige vogels nog licht met water sproeien 
voordat ze in hun TT-kooi gaan. Netjes en voorzichtig in de Ikea-tassen gezet en klaar voor vervoer. 
Om 11:00 uur bij het clubgebouw en de vogels ingebracht. Daarna klaarmaken voor het inbrengen 
van de vogels van de inzenders. Om 14:00 uur gaan we van start en er waren al inzenders die de 
helft van vogels hebben gebracht voor 17:00 uur. Even eten en dan de overige vogels worden 
gebracht. Slechts 11 vogels waren absent. Toen alle vogels binnen waren worden de blinde lijsten 
geprint keurbriefjes klaargelegd voor de keurmeesters, voor de volgende dag. 

Woensdag wederom vroeg uit de veren, vogels voeren en om 07:30 uur bij het clubgebouw. Gertjan 
Spelt zorgde voor een lekkere versnapering bij de koffie en dan is het wachten op de keurmeesters. 
Door de enorme files waren er een aantal keurmeesters vrij laat en konden dan toch beginnen zo 
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rond 09:00 uur. Zo verzorgde de leden: Willem Jansen, Herman Plomp en Leo de Wit, dat de vogels 
bij de keurmeesters gebracht werden voor het keuren. Helaas ging dit niet van een leien dakje, 
sommige keurmeesters moesten een aantal keurbriefjes aanpassen omdat ze de prijzenindeling 
niet goed hanteren. Ook ons softwareprogramma waar we de tentoonstelling meewerkten, werkte 
niet naar behoren. Zo telde hij de stammen en stellen verkeerd op en ook het klassement werden 
niet goed opgeteld. Zo moesten we besluiten om het klassement te schrappen uit de catalogus en 
zelf handmatig de prijzen uit te zoeken.  

Rond een uur of één kregen we een uitgebreide lunch van Kees Vijfhuizen en Gertjan Spelt. Met 
diverse broodjes, beleg, slaatje en zelfgemaakte erwtensoep, was ieder zijn buikje goed gevuld en 
konden we de overige, ruim 200 vogels gaan keuren. De koks zijn daarna de spandoeken en bordjes 
opgaan hangen op diverse locaties in Woerden.  

Afgelopen jaren is de keuring klaar rond 15:00 uur, maar 14:00 uur waren alleen de parkieten- en 
kanariekeurmeesters klaar. De tropenkeurmeesters hadden zeker 3 uur langer nodig om alle vogels 
te keuren. En zo liep ik om 18:30 uur het clubgebouw uit om thuis de catalogus in elkaar te zetten 
en naar de drukker te mailen. Om 22:30 uur was de catalogus compleet en verstuurd naar de 
drukker.  
Donderdagochtend waren Leo de Wit, Kees Vijfhuizen, Willem Jansen en Jaap Verhoog druk bezig 
om de zaal op te fleuren met groene boompjes en diverse versiersels. Ook de statafels en de volière 
kreeg een mooie plek. In de volière werden 2 mooie toerako’s gedaan door een lid van Avicultura, 
als extra blikvanger voor onze tentoonstelling. Voor de catalogussen opgehaald konden worden, ga 
ik eerst alle keurbriefjes sorteren en geldprijzen regelen en dit netjes in een grote envelop doen. 
Ook nog even een vrachtje stickers maken voor de prijswinnaars en begin maken voor de 
certificaten voor de kampioenen. 

Dan om 20:00 uur is het eindelijk zover de opening van tentoonstelling. Voor de prijsuitreiking toch 
maar even vermelden dat er fouten in de catalogus staan. Zo bleek dat de klassementsprijzen niet 
goed vermeld stonden en dat het klassement van de beste 5 vogels niet instaan. Na de prijzen-
uitreiking is iedereen benieuwd naar de uitslagen van hun vogels. Iedereen was te spreken over de 
mooie opstelling.  

Vrijdag de certificaten afmaken van de kampioenen en daarna uiteindelijk voor eerst zien wat mijn 
vogeltjes gedaan hebben en de keurbriefjes bekeken. Daarna nog wat verkoopvogeltjes neerzetten. 
Ook mijn vrouw, Jacinta zorgt ervoor dat er een kleine 50 gehaktballen gemaakt worden voor de 
zaterdag. Zaterdagochtend nog even wat TT kooien schoonmaken voor de vogels die ik voor de 
volgende tentoonstellingen wil gaan spelen zoals bij “Zang en kleur” in Zevenhuizen, 
Districtstentoonstelling 2016 bij v.v. De Diamantvink te Roelofarendsveen en de Nederlandse 
kampioenschappen “Vogel 2017” in Apeldoorn. S ’middags gaan de vogels weer terug naar de 
eigenaren en is de geslaagde tentoonstelling voor dit jaar afgelopen.  

John de Ruiter 
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De spechten 
Als ik in het bos rondloop, dan hoor ik vaak spechten op boomstammen kloppen. Een specht kan 

wel acht tot tien keer per seconde met zijn hoofd tegen een boom aan tikken. Een specht doet dit 

om drie redenen; om voedsel te zoeken, om een nestholte te maken of om met soortgenoten te 

communiceren. De kop van de specht is dus goed aangepast om mee te kloppen. Toch krijgt de 

specht geen hoofdpijn van al dat tikken. Hier zijn meer redenen voor te geven. Ten eerste 

hebben spechten minder hersenvocht dan de mens. Daardoor komen hun hersenen niet snel tegen 

hun schedel aan. Ten tweede is de schedel extra dik. Ten derde heeft de specht tussen zijn schedel 

en snavel een speciale botstructuur met een sponsachtig bindweefsel. Die is erg flexibel en vangt 

alle klappen op als een stootkussen. 

Ook tref je het nog wel eens, dat je bij een boom 

jonge vogeltjes hoort piepen. Als je dan goed zoekt, 

dan kun je het wel eens gebeuren dat je een 

spechtennest aan getroffen hebt. Tussen de foto’s 

staat een mooie foto van een Grote bonte specht 

die bij zijn hol zit, om later weer weg te vliegen. 

Spechten maken ook geluiden, vaak lijkt dit wat op 

lachen. Ook dit kun je vaak in het bos horen. 

Spechten zijn een vogelfamilie van kleine tot 

middelgrote, robuuste vogels met scherpe snavels, een stijve staart en poten waarvan de twee 

middelste tenen naar voren staan en de buitenste twee naar achteren. Zij leven meestal in bomen 

en gebruiken hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit insecten los te peuteren. Zij 

gebruiken hun staart daarbij als steunpilaar. Zij leven meest in paren en hakken hun nest uit in een 

boomstam. 

Als een specht op zoek is naar voedsel speurt hij op en tussen de schors van een boom en dan hoor 

je meestal een zacht geklop. Hij wrikt en hakt met wat kracht zijn snavel tussen en achter de schors 

om daar allerlei kleine beestjes te pakken. Dat hoor je dan als zacht geklop. Is een specht bezig met 

het uithakken van een nestholte, dan maakt hij wel wat meer lawaai, het bekende geroffel. De 

sterkte van het geluid is ook nog afhankelijk van de spechtensoort. De Specht heeft een zeer 

speciale spier in zijn kop, i.v.m. het hakken. We kennen in Nederland 5 spechtensoorten: Grote 

bonte specht, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Groene specht en Zwarte specht. Deze 

laatste twee zijn eenvoudig aan hun kleur te herkennen. En deze twee spechtensoorten lusten ook 

graag mieren! Als ze een mierenhoop ontdekken gaan ze er heen om mieren te vangen en het 

mierennest wordt dan ook wel eens wat beschadigd. 

De grote bonte specht is de drummer van het bos; zowel mannetje als vrouwtje roffelen op takken 

om territorium en paarband te versterken. Grote bonte spechten hakken een nestholte uit in 

bomen, waarbij de voorkeur, begrijpelijk, uitgaat naar zachte houtsoorten. Berken zijn favoriet, 

maar andere boomsoorten worden ook gebruikt om een holte met rond gat in uit te hakken. Een 

specht krijgt daarbij geen hoofdpijn doordat de hersenen in een soort schokdempers zijn ingekleed. 

In de nestholte worden de eieren gewoon op het hout gelegd; de grote bonte specht maakt geen 

comfortabel nest voor de jongen. Grote bonte spechten zijn het gehele jaar in de omgeving van hun 

broedgebied aanwezig, hoewel ze in de winter wel een ruimer gebied gebruiken op zoek naar 

voedsel. Bij die omzwervingen komen deze spechten ook regelmatig in (stads)tuinen terecht. 
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Vogeltrek 

Grote bonte spechten zijn het gehele jaar in de omgeving van hun broedgebied aanwezig, hoewel ze 

in de winter wel een ruimer gebied gebruiken op zoek naar voedsel. Bij die omzwervingen komen 

deze spechten ook regelmatig in (stads)tuinen terecht. Jonge spechten zwerven rond in het najaar, 

van augustus tot in oktober worden soms trekkende spechten gezien. 

De spechten soorten:  

Groene specht --- Picus viridis 

Zwarte specht --- Dryocopus martius 

Grote bonte specht --- Dendrocopos major 

Kleine bonte specht --- Dendrocopos minor  

Middelste bonte specht --- Dendrocopos medius 

De draaihals --- Jynx torquilla 

Drieteenspecht --- Picoides tridactylus 

Grijskopspecht --- Picus canus 

Syrische Bonte Specht --- Dendrocopos syriacus 

Witrugspecht --- Dendrocopos leucotos 

 

Groene specht --- Picus viridis  

De circa 30 cm grote groene specht met zijn luide lach is een vrij algemene broedvogel, die spijtig 

genoeg in aantal afneemt door het verdwijnen van hun geliefde hoogstammige fruitbomen.  

De groene specht zoals zijn naam het al aangeeft bijna volledig groen met een beetje zwart rond het 

oog en rood bovenaan op de kop. Het mannetje is ook nog rood in de nek en heeft tevens een rode 

wangvlek. Deze specht roffelt zelden op bomen en is gevoelig voor winters met sneeuw aangezien 

de groene specht zijn eten voornamelijk op de grond bijeen zoekt. Met zijn tien cm lange tong gaat 

hij op jacht naar rode mieren, maar ook wormen, kevers, vliegen, bessen, of larven van insecten in 

boomstammen staan op zijn menu. Groene specht tref je ook in het gazon aan op zoek naar mieren.  

Ze nestelen zoals de meeste soorten spechten in een boomholte waar ze slechts één broedsel per 

jaar voort brengen. Het wijfje legt 6 - 7 witte eieren en de beide ouders broeden afwisselend 

gedurende 18 dagen de eieren uit. 

Na het uitpikken van de eieren 

voeden ze hun jongen nog een 

kleine drie weken met een brei uit 

hun krop die bestaat uit gevangen 

insecten.  

Zwarte specht --- Dryocopus 

martius  

De circa 50 cm grote zwarte specht 

is de grootste specht van Europa, 

maar is vrij zeldzaam in ons land . 

Deze specht met zijn zwarte 

verenkleed heeft ook nog een beetje 

rood aan de kop. Deze vogel leeft 

van in hout levende insecten en hun 

larven en verkiest dan ook grote, 
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oude bossen waar veel oude, rotte bomen te vinden zijn. In tegenstelling tot andere spechten heeft 

deze een minder golvende vlucht en is het een vrij goede vlieger. De zwarte specht roffelt 

regelmatig en erg luid. 

Hij nestelt vooral in beuken, sparren of grove dennen en hakt daarin een nestholte van 40 bij 15 cm 

uit en dat met een ovalen invliegopening. Het wijfje legt daarin in april 3 tot 5 witte eieren en de 

ouders broeden deze in 12 dagen uit. Na een kleine maand verlaten de jongen het nest, maar deze 

worden daarna nog twee maanden door hun ouders gevoederd.  

 

Grote bonte specht --- Dendrocopos major  

De grote bonte specht meet 20 tot 25 cm en is 

voornamelijk zwart en wit met wat rood op de 

kop en rond zijn achterste. Dit is de minst 

schuwe specht en meest voorkomende specht 

die je in de winter ook wel eens kan spotten 

rond de voedertafel.  

Net als de andere spechten lust ook deze larven 

van insecten en kevers die hij onder de bast van 

naaldbomen weet te vinden. De grote bonte 

specht eet ook bessen, noten en zaden van 

coniferen. Je treft deze specht aan in loof- en in 

naaldbossen, maar je ziet ze ook in stadsparken 

en soms in de tuin. Je hoort ze wel eens roffelen 

om hun territorium af te bakenen. Dit doen ze 

met een snelheid van 8 tot 10 kloppen per 

seconde. Ze nestelen in een boomholte die zowel 

het mannetje als het wijfje samen uithakken op 

minstens 3 meter hoogte. Ze hakken meerdere 

gaten uit en kiezen er dan eentje uit om in te 

nestelen. Het legsel bestaat uit 3 tot 8 witte 

eieren.  

Kleine bonte specht --- Dendrocopos minor  

De kleine bonte specht is met zijn ca. 15 cm de 

kleinste van de spechten in de Benelux. Deze 

specht leeft enkel van insecten.  

Naast het formaat verschilt deze ook van de 

grotere bonte specht door de gebandeerde rug 

en geen rode onderstaart.  
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Middelste bonte specht 

Een spechtensoort in opmars in 

Nederland is de middelste bonte 

specht. Maar het is nog steeds de 

zeldzaamste in vergelijking tot de 

grote en kleine bonte specht. Hij is 

vooral in Oost- en Zuid-Nederland 

te zien. De middelste bonte specht 

houdt van oud eikenbos. 

Lijkt op de grote bonte specht 

maar iets kleiner. Wit gezicht met 

in wit geïsoleerd oog. Rode pet in 

alle kleden, niet afgezet aan onderzijde met zwart. Zalmroze 'broek', flankstreepjes. Zwart-witte 

vleugels met grote witte schoudervlek. Wat verwarrend kan werken met nog niet volwassen grote 

bonte spechten. 

Broedt van eind april tot begin juni. Heeft meestal 1 legsel van 5-6 eieren. Broedduur: 11-14 dagen. 

Ze hergebruiken vaak hun nestholte, die zich zowel in hardhouten als zachthouten loofbomen 

kunnen bevinden. Nesten kunnen, ook in Nederland, op goede plekken dicht bij elkaar liggen, 

binnen 250 meter of minder. De jongen bevinden zich 20-23 dagen op het nest. 

De middelste bonte specht heeft een grote voorkeur voor oud loofbos, met bomen met ruwe bast 

(vooral oude eiken). Ook houden ze van open plekken in het bos. In tegenstelling tot de meeste 

spechten zoekt de middelste bonte zijn voedsel vaak op de horizontale en ook wel dunne takken. 

Voedsel bestaat uit, insecten, rupsen, maar ook bessen en noten. 

De draaihals (Jynx torquilla) 

De draaihals is met zijn bruine 

camouflagekleuren een heel ander 

soort specht dan de bekende grote 

bonte specht. In Nederland vooral 

als zeldzame doortrekker te zien. 

Hij nestelt in boomholten vooral in 

berken. Alleen tijdens de 

broedperiode zitten draaihalzen 

vaak, zoals de andere spechten, 

tegen een boomstam; de rest van 

het jaar vooral op de grond. 

Draaihalzen foerageren op de grond 

in schrale pioniervegaties op 

zandgrond en leven van mieren. Ze 

overwinteren in Afrika ten zuiden 

van de Sahara. Draaihalzen zijn onopvallende, maar onmiskenbare vogels; hun bruine verenpak 

biedt een uitstekende camouflage in de oude loofbomen waarin ze broeden. De draaihals dankt zijn 

naam aan de flexibele hals, die in vreemde kronkels gedraaid kan worden. 

10



Voor de jaren negentig was de soort heel zeldzaam. Maar sinds 1996 nestelt de soort jaarlijks in 

Nederland. Ze nemen sterk in aantal toe, van enkele tientallen naar vele honderden broedparen. Ze 

trekken steeds meer westwaarts en zijn zelfs op de Waddeneilanden gezien. 

Drieteenspecht (Picoides tridactylus) 

22 cm. Iets kleiner dan Grote Bonte Specht. Heeft geen rood in verenkleed. Kruin van mannetje geel, 

van vrouwtje grijs en zwart. Twee zwarte strepen op kop, vanaf snavelbasis tot op schouders. 

Schouders en vleugels zwart met witte vlekjes op slagpennen en dekveren. Brede witte streep over 

rug, van nek tot op stuit. Staart zwart met wittedwarsstreping op buitenste pennen. Onderdelen 

wit, maar flanken zwaar dwars gestreept. Zijn Geluid is over het algemeen zwijgzaam. Roffelt langer 

dan Grote Bonte Specht en heeft lager ’ptik’ dan deze. Hij leeft in oude naaldbossen, in Scandinavië 

ook in wilgen en berken, vooral nabij kaalkappen. Fourageert zelden op de grond.Komt voor in 

gebieden met veel dood hout. 

 

Grijskopspecht (Picus canus) 

25 cm. Lijkt op Groene Specht, maar is kleiner met hoofdzakelijk grijze kop met rood voorhoofd 

(alleen bij mannetje), zwarte teugel en kleine zwarte baardstreep, niet een zwart masker als bij 

Groene Specht. Juveniel met gestreepte flanken. Roep als van Groene Specht, maar langzamer, loopt 

naar einde naar beneden toe af en vertraagt. Roffelt weinig. 

 

Leeft in oudere, gemengde en naaldbossen met open plekken, maar ook hoger in gebergte in 

purenaaldbossen. Komt minder bij kusten voor dan Groene Specht. Fourageert minder op de grond 

dan Groene Specht en is minder van aanwezigheid van mieren afhankelijk. Eet vooral 

ongewervelden, maar ook wel vruchten. 

Syrische Bonte Specht (Dendrocopos syriacus) 

23 cm. Lijkt zeer sterk op Grote Bonte Specht. Belangrijkste onderscheidende kenmerken zijn 

afwezigheid van zwarte streep over oorstreek, iets meer wit op schouders, minder uitgebreide, 

meer roze kleur op onderstaart, en vrijwel zwarte staart. Juveniel lijkt op juveniele Grote Bonte 

Specht, maar onderdelen iets meer gestreept en heeft een vage rode borstband. 

 

Als Grote Bonte Specht ’kik’ of ’kiek’, maar zachter en meestal zwijgzamer. Roepook wel ’kirroek’, 

lijkt wat op roep van Waterhoen. Komt voor als Grote Bonte Specht, maar vaker in gecultiveerde 

gebieden en minder in uitgestrekte bossen. Zijn voedsel is insecten, larven en andere 

ongewervelden. Eet gehele jaar door meer plantaardig materiaal dan andere spechten, zoals zaden, 

noten en andere vruchten. Fourageert op de grond en in bomen. 

Witrugspecht (Dendrocopos leucotos) 

25 cm. Iets groter dan Grote Bonte Specht. Onderscheidt zich hiervan door rode kopkap van 

mannetje (maar zwart bij vrouwtje), ontbreken van zwarte streep over oorstreek, witte rug en 

stuit, ontbreken van witte schoudervlekken, enigszins gestreepte witte onderdelen en roze 

onderstaart. Noordelijke ondersoort leucotos heeft veel meer wit in verenkleed dan ondersoort 

lilfordi uit de Alpen, die vrijwel zwart lijkt. Met name in vlucht zijn zwaar wit-zwart gestreepte 

vleugels en stuit opvallend. Drieteenspecht is veel kleiner en heeft wit van stuit doorlopend tot in 

nek. Zijn geluid is zacht ’kjuk’, soms herhaald. Trommelt langer en harder dan Grote Bonte Specht 

en versnelt naar eind toe. Zeer zeldzaam en in aantal achteruitgaand. Komt voor in oude bossen, 

vooral loofbos, met vermolmde en rottende bomen. Voedsel, ongewervelden, maar ook wel 

vruchten. 
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Roofvogelavond 
 
20 februari 2017 komt wederom Jan de Bruin 
weer een gezellige avond verzorgen met diverse 
roofvogels en misschien met deze keer een 
reptiel. Hij houden zich voornamelijk bezig met 
het verzorgen en trainen van roofvogels en uilen. 
 
Dit jaar komt Jan de Bruin ons vermaken met zijn 
nieuwe aanwinst van een jonge steppenarend van 
begin eind mei 2016, Balthazar. Uiteraard is het 
mogelijk weer op de foto te gaan met een roofvogel. 

 
Iedereen is van harte welkom op maandag 20 
februari 2017 in het clubgebouw aan de Singel. 
We gaan van start om 20:00 uur dus wees op tijd. 
 
De entree is gratis. 
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Beste lezers, 
 
Ik wil even mijn ervaringen schrijven over het begin van mijn 
lidmaatschap. Dat kwam zo, ik had voor 1959 al een paar 
vogeltjes in een kamer volière. Maar in 1959 verhuisde mijn 
ouders naar de nieuwbouw en kreeg ik de vliering om daar 
mijn hobby verder te gaan uit breiden. Er was geen vaste trap 
ernaartoe alleen een ladder en een luik. Ik heb toen alles dicht 
gemaakt en gaas voor een dakraam gemaakt en dat was het 
begin om kanaries en een stel kwartels te nemen. Doordat 
kwartels eitjes leggen maar vaak niet gaan broeden kreeg ik 
het adres van Johan Westerhuis uit Harmelen. Ik had gehoord 
dat hij een broedmachine had en ben wezen vragen of ik mijn 
eitjes kon brengen. Dit was goed en na het uitkomen ging ik ze halen in een schoenendoos. 
Thuisgekomen schrok ik want ze waren allemaal dood?? Ik ben weer naar Harmelen gegaan want 
we hadden geen telefoon dus op de brommer en hij vertelde dat ik een rode lamp erboven moest 
hangen en zowaar na enkele minuten kwam er weer leven in. Dit was ook het begin om lid te 
worden van Avicultura. Zo kreeg ik meer contact met Westerhuis en kwam zo in het bestuur terecht 
waar ook W. Plomp, G. Uithol, van Mil, Dekker van de Rijnkade en J. Vianen en mijn zelf. We 
vergaderden altijd bij een bestuurslid aan huis. Het was niet zoals heden want de contributie moest 
door het bestuur persoonlijk opgehaald worden. Ik kreeg Montfoort en Oudewater toe bedeeld en 
in de maand december ging ik op pad met de brommer om het op te halen. In deze tijd hadden we 
nog niet zoveel auto's als nu daarom huurden Westerhuis er een bij Hoek maar omdat hij geen 
rijbewijs had ging ik rijden. Zo bezochten we div. tentoonstellingen in de regio en ook als we vogels 
gingen kopen in Alphen a/d Rijn. Bij Verkade En dat allemaal in het gehuurde DAFJE bij Hoek en 
Westerhuis betaalde het uit eigen zak. Ook onze tentoonstellingen waren niet zoals nu we moesten 
maar zien waar we terecht konden zoals Concordia of de danszaal van, van Eijk, in de Achterstraat 
en bij een bloemenkweker van Pels. Ook werd Krijn Verbrugge lid en hij begon een winkeltje op de 
Nieuwendijk en dan kochten we daar voer en vogels. Maar als ik nu terug kijkt is er veel veranderd 
toen alles per post en nu een mailtje Ik ben in 1960 getrouwd en mijn eerste werk was een volière 
bouwen van steen en lichtkoepel op het dak. Onder de lichtkoepel had ik tomaten planten gezet en 
dat was leuk met kanaries samen. Het andere jaar nam ik komkommer planten en zo had ik een 
groene volière. Ook de kwartels gingen in deze ruimte broeden. In deze tijd zijn we ook nog 
begonnen met een cursus kleur kanarie kweek om zo een stam op te bouwen. Maar na een paar jaar 
is het opgehouden. Dit is in het kort het begin van de vereniging die ik heb mee gemaakt maar ben 
wel altijd lid gebleven tot heden 56 jaar. Ik wens de leden nog veel plezier in het kweken van de 
vogels. 
 
H. Bak 
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Ledenuitje 2017 

 

 

 

Exclusief voor onze leden is het mogelijk de wandelsafari met een ervaren ranger te maken.  

Zo leer je nog meer over alle dieren in het safaripark en kun je zoveel vragen stellen als je wil. 

We zullen met eigen vervoer naar “Safaripark Beekse Bergen” rijden. 

Ieder lid kan zich aanmelden bij John de Ruiter via mail, penningmeester@aviculturawoerden.nl,  

onder vermelding, aantal personen en of u wilt rijden naar “Safaripark Beekse Bergen”. 

Op het einde van de dag zullen we met zijn allen afsluiten bij een eetgelegenheid in Hilvarenbeek. 

Is de bedoeling dat er voor ieders portemonnee wat te nuttigen is. Daarna zullen we weer naar het 

clubgebouw terugrijden. 

Bij aanmelding vragen wij slechts € 25,00 per persoon. Vervoerkosten en de ranger, is voor 

rekening van Avicultura. Degene die zijn auto met leden naar het park rijd, krijgt € 20,00 

brandstofkosten. 
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Programma voor zaterdag 27 mei 2017 

10:00 uur  Vertrek vanuit het clubgebouw 

11:30 – 11:45 uur Aankomst Safaripark 

   Eerst inchecken en gelijk door met de autosafari. 

11:45 – 13:00 uur Autosafari met eigen auto 

Een autosafari is een hartstikke spannend avontuur! Jachtluipaarden sluipen 

langs de auto, giraffen komen nieuwsgierig kijken en zebra’s tonen hun 

prachtige strepen. Inclusief het tweede gedeelte van de autosafari, met onder 

andere zwarte paardantilopen en leeuwen 

13:00 – 15:00 uur Wandelsafari vanaf de gastenservice 

U maakt gebruik van een wandeling door Safaripark Beekse Bergen onder  

begeleiding van één ranger. De rangers wacht ons op bij de gastenservice. 

15:00 – 16:00 uur Bezoek op eigen gelegenheid 

   De bedoeling is dat we richting de roofvogelshow gaan en deze gaan bijwonen. 

16:00 – 16:30 uur Kijkje achter de schermen bij de roofvogels  

Vanaf 16:30 uur Gaan we ergens in Hilvarenbeek wat nuttigen voor ieders portemonnee en 

daarna zullen we teruggaan naar het clubgebouw. 

Aanmelden? 

Leden met partners en of kinderen mogen zich aanmelden bij één van de bestuursleden of mail 

naar penningmeester@aviculturawoerden.nl. Bij aanmelding vragen wij het verschuldigde bedrag 

gelijk te voldoen door contant betalen bij bestuursleden of over te maken op bankrekening van 

Avicultura. Ook is het belangrijk te melden of u wilt rijden naar Hilvarenbeek. 
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