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AANMELDINGSFORMULIER 
Vogelvereniging  

AVICULTURA Woerden. 
 
Dhr./Mevr..........................................................................  
Adres....................................................................................  
Postcode............................................................................. 
Woonplaats....................................................................... 
Geboortedatum............................................................... 
Telefoonnummer........................................................... 
Kweeknummer................................................................ 
E-mailadres....................................................................... 
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. 
U kunt ook het aanmeldingsformulier  
invullen via de website,  

www.aviculturawoerden.nl 
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Jubilarissen Avicultura 
 

Zaterdagavond zijn tijdens de jaarlijkse Barbeque enkele leden  
van onze vereniging in het zonnetje gezet. De heren Geurt 
Apeldoorn, Minicus Heemskerk en Herman Plomp kregen van 
voorzitter Jaap Verhoog een speldje voor 25 jaar lidmaatschap. 

Geurt Apeldoorn heeft enige tijd deel uitgemaakt van het 
bestuur en kweekt al jaren kromsnavels maar hoofdzakelijk 
valkparkieten.  
Minicus Heemskerk heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan 
in de vereniging en kweekt kanaries, wildzang en zebravinken. 
Herman Plomp heeft deel uitgemaakt van het bestuur en is al 
jaren actief in de tentoonstellingscommissie. Begonnen met 
kanaries maar nu al jaren een fanatiek gouldamadine kweker. 

De heren Ries Blok en Jan Venekamp ontvingen uit handen van 
rayon voorzitter Leo Woning een legpenning voor 50 jaar 
lidmaatschap. 
 
Ries Blok heeft jaren deel uitgemaakt van het bestuur en 
verschillende commissies. Ook heeft hij als vrijwilliger vele 
avonden achter de bar gestaan als het clubhuis verhuurd was. 
Hij heeft vooral tropen gekweekt. 
Jan Venekamp heeft diverse bestuursfuncties bekleed en veel 
vrijwilligerswerk gedaan. Naast allerlei andere vogels is Jan 
vooral bezig met de zebravinkenkweek. 
 
Iedereen nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor wat jullie 
voor Avicultura gedaan hebben. 
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Ries Blok 
 

 
Hallo vogelvrienden. 
 
Even iets over mijn vogels vertellen, ruim 53 jaar geleden ben ik met een paar vogeltjes 
begonnen op mijn slaapkamer bij mijn ouders, al gauw mocht ik een volière bouwen en een 
paar broedhokjes, om het te verwarmen had ik een petroleum stel. 
Op een gegeven moment kwam ik in de volière was alles zwart, je raad het al het was gaan 
walmen. Toen ik trouwde en op mijn zelf ging wonen ben ik 
begonnen met kanaries. Er kwamen steeds meer hokken bij, 
mijn vrouw kon net nog zitten. Alle soorten heb ik gehad 
Kanaries agaporniden, kleine en grote parkieten, wildzang, 
sijsjes putters goudvinken. 
 
Ook heb ik bijna 25 jaar de gemeente volière, de vogels van 
Avicultura verzorgt. Na alle tentoonstellingen ben ik het nu 
wat rustiger aan gaan doen. Mijn volière was aan 
vervanging toe, nu heb ik alleen nog een kleine volière en 
wat broedhokjes voor gouldamadines en enkele kleine vogeltjes 
o.a. vuurvinkjes en dorna astrilde want helemaal loslaten kan ik het nog niet, 
inmiddels ben ik 50 jaar lid van Avicultura en geniet nog steeds van de maandagse praat 
avondjes en het ophalen van oude herinneringen. 
 
Ries Blok 
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Agenda 2013 

 
Zaterdag 14 september - Vogelmarkt 

van 10:00 – 13:00 uur  

   
Zaterdag 28 september - 

Tafelkeuring 
nadere informatie volgt. 

 

Zaterdag 12 oktober – Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

                                  
Vogeltentoonstelling “Avicultura” 

donderdag 13 nov. t/m zaterdag 16 nov. 
meer informatie in het volgend clubblad 

 

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

 

 

Tafelkeuring /themadag 
2013 

Zaterdag 28 september organiseren we 
weer een tafelkeuring en themadag in 
het clubgebouw. Er zullen ook dit jaar 
weer vier keurmeesters aanwezig zijn 
en we starten gelijk met de groepen 
kanaries, tropen en kromsnavels. We 
gaan de vogels bij binnenkomst indelen 
per groep en de kooien worden 
genummerd. Om 10.00 uur ’s morgens 
willen we gaan beginnen dus probeer er 
voor die tijd te zijn met je vogels. De 
vogels zullen gekeurd worden op 
officiële keurbriefjes en uiteraard 
kunnen er tijdens de keuring weer 
vragen gesteld worden. Doel van deze 
dag is vooral om van elkaar te leren en 
een leuke discussie te hebben over de 
aanwezige vogels. Avicultura reikt een 
certificaat uit aan de eigenaren van de 
beste kanarie, beste tropische vogel en 
beste kromsnavel.  

Na de tafelkeuring is er tijd om te 
lunchen. Tegen betaling zijn er broodjes, 
diverse snacks en dranken beschikbaar. 
Na de lunch is er nog gelegenheid tot het 
stellen van vragen aan de aanwezige 
keurmeesters en daarna volgt de 
bekendmaking van de prijswinnaars. 
Om 14.00 zullen we afronden en kan er 
nog nagepraat worden. 

Het bestuur nodigt iedereen uit voor 
deze leerzame dag.  

Ed Westerhoud 
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Avicultura is overal te vinden 
 

 
 
 
Sinds kort zijn we ook te vinden bij RPL FM 
op teletekstpagina 388. Ook voor degene die 
geen computer hebben, kunnen nu ook onze 
activiteiten volgen. 

Social media maakt de laatste jaren een stormachtige groei door, Vogelvereniging Avicultura 
groeit mee! Wij zijn actief op verschillende social media kanalen. Hiermee bieden wij onze 
leden en relaties verschillende mogelijkheden voor het delen van informatie op een 
gebruiksvriendelijke en eigentijdse wijze. Uiteraard ook om met elkaar in contact te treden en 
te netwerken. 

Avicultura zet social media kanalen ook in om leden en relaties op de hoogte te houden van het 
laatste nieuws en de interessante activiteiten die wij organiseren. We willen als vereniging 
toegevoegde waarde leveren, ook online. Zo kunt u ons vinden op facebook, zoek door 
avicultura.woerden in te typen. En voor degene die ook twitteren, ook Avicultura doet mee op 
twitter. Volg Avicultura via het social media en de website, www.aviculturawoerden.nl en bent 
altijd op de hoogte. 

John de Ruiter 

 

 

6



Ons clubgebouw 
 
Het clubgebouw werd 38 jaar geleden 
gebouwd. In 1992 werd de aanbouw 
gerealiseerd, maar bleek door de 
jaren heen, dat de aanbouw verzakte 
door het NS spoor achter het 
clubgebouw. In december 2011 gaan 
we de aanbouw heien zodat verder de 
verzakking wordt tegengegaan. Ook 
worden de toiletten vervangen door 
nieuwe stortbakken en potten. 
Tevens worden er offertes 
aangevraagd voor een nieuwe 
voorgevel van het clubgebouw. Het 
hout van de kozijnen zijn op stukken 
helemaal verrot.  

In de ledenvergadering in maart 2012 
vraagt het bestuur goedkeuring voor 
de verbouwing van de voorgevel en 
vervanging van de vloer aan de leden. 
Het werd goedgekeurd en in de 
tweede week van april wordt door 
onze sponsor, Doko Kunststof 
kozijnen, de nieuwe voorgevel 
geplaatst. Het voordeel van de nieuwe 

voorgevel is dat alles goed geïsoleerd 
word met onder andere HR+ glas, is dat 
dus onze energierekening naar beneden 
gaat. En dat we bijna onderhoudsvrij zijn 
aan de buitenzijde doordat het nu 
allemaal kunststof is. Het is nu een 
prachtige voorgevel geworden waar we 
jarenlang weinig omkijken meer naar 
hebben. De binnenmuur is hersteld en 
gewit net als de toilettenmuren, door 
Wilco v.d Schaft. Daarna ging de gehele 
vloer eruit. Op koningsdag heeft Jan 
Verzuilen, de vloer op sommige stukken 
herstelt en daarna geheel geëgaliseerd. 
Daarna heeft hij met Gertjan Spelt de 
vloer twee keer gecoat zodat we een mooi 
strakke vloer hebben. Namens bestuur, 
bedankt voor de inzet. 
 
John de Ruiter 
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Afsluiting van het jaar – BBQ 8 juni 2013 
 
Het zou een volle dag worden met 
activiteiten. Als eerste was er in het 
clubgebouw om 10:00 uur een 
vogelmarkt die redelijk werd bezocht. 
Het was zonnig maar er stond een 
behoorlijke wind. Dit zou s'avonds 
niet ten goede komen als we gaan 
barbecueën. Gelukkig ging de wind 
wat liggen en kon de barbecue 
aangestoken worden. We zouden de 
barbecue wat eerder aanzetten omdat 
vorig jaar hij dan beter gloeide. 
Er waren meer inschrijvingen als 
vorig jaar en nog 4 extra jubilarissen 
met partner. Na de huldiging ging 
iedereen beginnen aan de koude salades en het barbecuevlees. 
Er was voor iedereen genoeg en alles ging bijna helemaal op. 
Was weer een geslaagde dag en vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet. 
 
 
Houd onze vereniging gezond. 
 
We zijn afhankelijk contributie van leden en sponsoren om de vereniging gezond te houden. 
Helaas blijkt dat er een aantal leden nog geen contributie betaald hebben over 2013. Sommigen 
hebben ook de contributie van 2011 en/of 2012 nog niet betaald. 
Wist u dat wij als vereniging ⅔ van de contributie moeten overdragen aan de (NBvV) 
Nederlandse  Bond van Vogelliefhebbers. Dit bedrag haalt de NBvV ieder jaar rond februari, 
van alle 80 leden, af van onze rekening. Dit betekend dat we onze reserves moeten aanspreken 
om deze rekening te kunnen betalen. Daarnaast gaan de kosten voor ons eigen clubgebouw 
gewoon door zoals gas, elektriciteit en overige kosten. 
 
Help mee om onze vereniging gezond te houden en kijk alstublieft in uw eigen administratie of 
u nog contributie verschuldigd bent. Zo ja, maak het dan spoedig over. 
Anders kunnen wij u geen clubblad meer aanbieden en kunt u geen ringen meer bestellen. 
 
Het Bestuur 
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Oosten wind 
Na een goede afsluiting van het tentoonstellingsseizoen 2012 ben ik half januari begonnen met de 
kweek van mijn zebravinken. De voorbereiding ben ik een maand eerder gestart door iedere week 
wat meer eivoer te gaan geven en de vogels ook regelmatig van badwater te voorzien. Zebravinken 
komen oorspronkelijk uit Australië en met het aanbreken van de regentijd komt er ook een overvloed 
aan voedsel beschikbaar voor het grootbrengen van de jongen. Hoewel de zebravinken die we in onze 
kooi hebben al vele generaties in gevangenschap gekweekt worden reageren ze nog steeds op het 
aanwezig zijn van meer water en een hogere luchtvochtigheid. Het is nog steeds winter in Nederland 
half januari maar door het bij verwarmen  is de temperatuur in mijn schuur rond de 12 graden. Na het 
koppelen begonnen de vogels al vlot met het maken van de nesten en een week later lagen de eerste 
eieren in de blokken. Zebravinken gaan broeden vanaf het vierde ei en een week later is dan al goed 
zichtbaar of de eieren bevrucht zijn. Dit was bij de meeste koppels het geval dus tot zover nog niets 
aan de hand en ik begon al te rekenen hoeveel jongen ik snel zou kunnen ringen. Dit liep dus even 
anders. Na het uitkomen van de jongen stierven in het ene na het andere nest de jongen binnen een 
paar dagen. De ouders leken niet echt te snappen dat de jongen ook gevoerd moesten worden. Of ze 
bleven stijf op de jongen zitten of ze liepen er af met als gevolg dat de jongen snel onderkoeld raakten 
en het dus ook niet overleefden. Twee koppels gingen wel voeren en de andere koppels hadden na een 
week ook weer eieren. De tweede ronde ging het niet veel beter. Enkele koppels liepen al een week 
nadat ze met broeden begonnen waren van de eieren af terwijl ze wel weer bevrucht waren. Bij 
anderen gingen ook de jongen die uitkwamen weer binnen twee dagen dood. Het was ondertussen 
nog steeds winter en er waaide regelmatig een koude oosten wind. Een oudere kweker had mij al wel 
verteld dat er bij oosten wind niet veel jongen op stok zouden komen maar dit had ik niet echt geloofd. 
Mijn vogels leken gezond en als er zo snel bevruchte eieren zijn die ook nog eens allemaal uitkomen 
kan er toch weinig aan de hand zijn. Enkele jongen van koppels die niet voerden heb ik over kunnen 
leggen naar een koppel dat wel voerde en deze jongen zijn gewoon groot geworden. Na wisselen van 
koppels die er niets van terecht brachten met reserve koppels was het eindresultaat niet veel anders. 
Half mei had ik van 8 koppels nog maar 12 jongen op stok en de vogels waren niet in een super 
conditie meer. Na diverse kwekers om raad gevraagd te hebben heb ik toen besloten richting een 
gespecialiseerde dierenarts te gaan. Ik heb een koppel meegenomen waar alle jongen van doodgingen 
en ook 2 jongen die de dag ervoor waren gesneuveld. Mestonderzoek en een uitstrijkje van de krop 
wand gedaan maar hier was niks te vinden. De dode jongen werden opgestuurd voor onderzoek. Nu 
maar afwachten en hopen dat dit onderzoek wel wat opleverde zodat met de behandeling begonnen 
kon worden. Ik kweek ook rijstvogels en dit verloopt een stuk beter. Hoewel er ook hier wel een paar 
jongen sneuvelden met onduidelijke oorzaken heb ik van deze vogels met 7 koppels ruim vijftig 
jongen gekweekt tot nu toe. Na twee weken eindelijk uitslag van de dode jongen. Ook hier werd ik niet 
veel wijzer van want ik kreeg te horen dat de vogels al te lang dood waren voor ze voor het onderzoek 
ingezet konden worden. Ik ben er inmiddels wel achter dat er dit voorjaar bij veel kwekers problemen 
zijn. Zelf denk ik dat de vogels als gevolg van het afwijkende weer vatbaarder voor ziekten zijn dan 
anders maar bewijs heb ik nog niet. Nu maar hopen dat de wind volgend voorjaar uit een andere hoek 
waait. 

Ed Westerhoud 
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