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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 verdere inlichtingen kunt u zich 
altijd wenden tot onze secretaris. 
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Van de Redactie 
 

In dit 3e clubblad is er weer een “Thuis bij”. 
Dit keer bij Ad Oudenallen en bij wie komen we 
de volgende keer? Er is best veel te vertellen 
over vogelgrit, daarom een uitgebreid artikel. 
 
Ook is er informatie over de activiteiten die de 
commissie Dierenwelzijn & Wetgeving ontplooit 
ten aanzien van de wijze waarop de NBvV 
omgaat met de veranderende wet- en regel-
geving rondom het houden van vogels. Eén van 
die items betreft, het hebben van een gedrags-
code waarin staat hoe leden omgaan met hun 
vogels. Dit met name om vanuit de bond een 
signaal af te geven aan de eigen leden, maar 
meer nog in de richting van de overheid, de vele 
organisaties die we kunnen beschouwen als 
“zusterorganisaties” en aan de ons veelal niet 
goedgezinde dierenbeschermingsorganisaties.  
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Colofon 
 
Voorzitter:   
G. Spelt 

 0348 – 431392 
voorzitter@aviculturawoerden.nl 
Secretaris:  
 E. Westerhoud 

 06 - 46024782 
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 

 0348 - 419398 
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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Even voorstellen, mijn naam is Ad van Oudenallen en ik ben getrouwd met Anita. 
Wij hebben 2 dochters en 2 zonen, een kleinzoon en een kleindochter. Heel erg 
leuk zo met zijn allen. Mijn jongste zoon en kleinzoon hebben ook een beetje last 
van het vogelvirus, vooral mijn kleinzoon is veel bij opa om te helpen. Voor de 
kost doen we heien en campers verhuren (zie www. advano.nl). Het vogelen 
begon al op 12 jarige leeftijd.  
Zelf een hokje timmeren.  
Dat was makkelijk, want we 

woonden naast onze timmermanswerkplaats in 
Woerdense Verlaat. Ik kan hem zo nog schetsen en 
daar gingen natuurlijk 2 grasparkieten in met 
broedblok. Inmiddels ben ik verhuisd binnen 
Woerdense Verlaat, 19 jaar oud en maagpatiënt dus 
helaas te veel thuis, maar dat had ook voordelen. 
Door de verveling had ik een mooie volière gebouwd 
tussen werken, onderzoeken en ziek zijn door.  

 
 
Mooi groot binnenhok en 6 lange vluchten 
binnen, broedkooien en alles van hout, want 
ik had tenslotte 3 jaar op de LTS gezeten 
voor timmerman. Ben toen lid geworden 
van Avicultura in Woerden. Ja ja, toen ook 
al. Daar werden Bourkes parkieten 
gehouden van meneer Boeve uit Woerden 
en Rosecollies zwartkop Personatus 
Rosselaas. Veel overleg gehad toen met de 
gebroeders Spry,  Jan en Dirk.  
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De laatste is bij vele wel bekent, ook nog steeds actief. Ja, dan komt de rust periode wat betreft de 
vogels. Internationaal chauffeur, drank, verkering en trouwen. Toen we in Geertruidenberg gingen 
wonen, begint het weer met binnen volières in de kamer en kweekkooien op de nog vrije slaapkamer 
met diversen tropen zoals gouldamadines, blauwfazantjes  en goudbuikjes e.d. En dan komen de 
kids, dus minder vogels tot stoppen aan toe zelfs.  
 
Weer terug naar Woerdense Verlaat verhuist en maar weer een volière aan het schuurtje gebouwd 
met wat wildzang en tropen. Van lieverlee de hele schuur weer ingepikt (wel een nieuw schuurtje 
voor moeders gebouwd natuurlijk naast het huis). Kweekkooien erin en nu ook maar eens met 
Chinese dwergkwartels gaan broeden. Dat was echt leuk die hommels door het hok heen en weer 
rennen. Het is inmiddels rond 1988 geworden. Naast de vogels waren er ook altijd wel honden 
katten, maar nu ook maar eens met Koi karpers begonnen. En ja hoor, nog maar weer eens verhuizen 
maar wel in Woerdense Verlaat natuurlijk, want eenmaal een Verlatenaar altijd een Verlatenaar hè. 
Dit gebeurde in 1999. Ondertussen een drukke baan bij Van Oudenallen BV en dus weer wat rustiger 
aan met de vogels. Wel hadden we wat kippen en konijnen lopen en hebben we een mooie koi vijver 
gebouwd en natuurlijk wel een nieuwe volière aan de schuur met wat tropen en wildzang. Ben 
inmiddels weer vol op stoom, de schuur weer helemaal verovert, 2 mooie buiten volières van 3,5 m1 
bij 1,2 m1 en 2 m hoog met nachthokken, binnen 4 volières van 2,5 m1 bij 1m 1 en 20 broedkooien, 
welke worden bewoond door turquoisine-,  bourkes parkieten, diamant duiven, sint helena 
fazantjes, diamantvinken, grasparkieten en het meest door gouldamadines en spitsstaartamadines in 
de kleur crème ino, isabel en wildkleur. 92 punten behaald in Apeldoorn met de spitsstaartamadines. 
Niet slecht voor een op nieuw beginnende kweker toch? 
Nu 2014 alweer 7 gouldamadines en 39 spitsstaartamadines en 10 grasparkieten op stok. Ik ben 
eigenlijk een echte wildkleur kweker c.q. 
liefhebber maar bij de grasparkieten een 
verassing is ook wel leuk natuurlijk, 
maar crème ino’s bij de 
spitsstaartamadines is pas echt een 
uitdaging. Ook de isabellen zijn wel leuk 
natuurlijk, maar ino’s is echt een vak 
apart. Ik heb al veel informatie gehad 
van Henk de Vos, de keurmeester, maar 
zou wat meer van de erfelijkheidsleer 
willen weten, maar vind ik gigantisch 
moeilijk. Als er mensen zijn die nog 
meer willen weten of zien van mijn 
hobby, die zijn altijd welkom natuurlijk.  
 
Ad Oudenallen 
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Vogels eten vogelgrit 
 
Voor vogels die gehouden worden in een 
beschermd milieu, kooien of vluchten, is het 
verstrekken van vogelgrit een noodzakelijkheid. 
Vogels nemen calcium op met de voeding zoals 
zaden, zachtvoer, dierlijk voedsel en grit. 
Via de wand van de dunne darm zal een gedeelte 
in de bloedbaan terecht komen. Het calcium 
behoefte van een vogel is het gehele jaar door 
niet constant. De behoefte is groter in de 
periode van de productie van de eitjes en tijdens 
de groeiperiode van de jongen. Ook is het goed 
voor verteren van het voedsel als voor de 
opbouw van spieren en beenderen.  
  
Waaruit bestaat vogelgrit: 
Vogelgrit is samengesteld uit zeeschelpen, oestergrit, maagkiezel, roodsteen en houtskool. 
  
Houtskool mag maar in een kleine hoeveelheid in het mengsel van vogelgrit aanwezig zijn. De goede 
eigenschappen van houtskool bestaan uit het bevorderen van de maagflora en het herstel hiervan, 
bijvoorbeeld bij diarree. Een te veel aan houtskool kan vocht en andere nuttige stoffen uit het 
darmsysteen neutraliseren en absorberen. Uitdroging kan dan het gevolg zijn. Roodsteen wordt door 
de meeste vogels graag gegeten. Het is een grote bron aan mineralen en sporenelementen die nodig 
zijn voor de opbouw/herstel van lichaamscellen die weer de lichaamsfuncties laten werken. 
Roodsteen neemt stoffen uit de darm op, niet alleen schadelijke maar helaas ook belangrijke 
voedingstoffen verlaten ongebruikt het vogellichaam. Maagkiezel dient als molensteen in het 
verteringsproces in de vogelmaag. De vogelmaag bestaat uit twee delen; de kliermaag en de 
spiermaag. De kliermaag heeft als functie om het voedsel voor te verteren met behulp van enzymen en 
maagzuur. In de spiermaag wordt het voor verteerd voedsel met behulp van de maagkiezelsteentjes 
verder vermalen tot verteerbare bestanddelen. Zeeschelpen en oesterschelpen (oestergrit) in het 
vogelgrit bestaan uit gemalen schelpen van de zeedieren. Het zijn beide bronnen voor de 
levensnoodzakelijke calcium.  
  
Vogelgrit moet altijd aanwezig zijn in vogelverblijven. De vogels bepalen zelf hoeveel en wanneer ze 
grit nodig hebben. De vogels hebben grit niet alleen nodig voor het bovenstaande, maar ook om de 
eierschaal van hun eieren te kunnen maken. Ook bij het maken van nieuwe bevedering in de 
ruiperiode is grit van groot belang. Veren moeten een stevige structuur hebben om door de huid heen 
te kunnen komen. Anders ontstaat lumps. Lumps ontstaat als de huls (veerschacht) waarin de veren 
tot ontwikkeling komen onderhuids te slap zijn. Ze kunnen dan niet door de huid heen. Ze groeien 
verder onder de huid waar de veer een gezwel wordt die ontstekingen veroorzaakt. Op een gegeven 
moment breekt dat gezwel open met alle gevoelen van dien. De vogel gaat hieraan dood. Voor jonge 
vogels in de groei is vogelgrit heel belangrijk. Zijn moeten hun spieren en beenderen nog verder 
ontwikkelen. Hierin is grit een essentiële factor. 
  
Van groot belang is ook dat het vogelgrit niet verontreinigd mag zijn. Koop grit altijd bij een 
gerenommeerde handelaar. Er kunnen te veel zware metalen en andere verontreinigingen in zitten die 
niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid van de vogel.  Alles bij elkaar opgeteld, moge duidelijk zijn 
dat vogelgrit, in de goede samenstelling, een essentieel onder moet zijn van het voedingsbestanddeel. 
Zorg dat de vogels het altijd ter beschikking hebben.  
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Codex 
voor het hobbymatig houden van en fokken met volière- of kooivogels door leden 

van de 
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers  

 
De Missie van de NBvV 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is de grootste organisatie in Nederland op het gebied 
van actief hobbymatig en duurzaam houden van volière- of kooivogels als gezelschapsdieren. 
De bond wordt gevormd door gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde vogelliefhebbers die zich 
bij haar aansluiten om met behulp van de faciliteiten die de bond hen biedt optimaal hun hobby te 
kunnen uitoefenen. De doelstelling van de bond richt zich op een drietal pijlers: 
 • het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijke vogelliefhebbers om zich bij de 

bond aan te kunnen sluiten; 
 • het  bevorderen  van  de  mogelijkheden  om  binnen  de  kaders  van  de  huidige  

wet-  en regelgeving ten aanzien van dieren, vogels te houden als gezelschapsdieren; 
 • het bevorderen van een kennis- en een informatieoverdracht naar haar leden toe 

waardoor zij in staat kunnen zijn hun vogels hobbymatig en duurzaam te houden, 
met in achtneming van de normen en waarden op het gebied van de gezondheid en 
het welzijn van hun vogels. 

 
Verantwoording 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en haar leden erkennen de intrinsieke waarde van de 
door hen hobbymatig gehouden volière- of kooivogels. In deze erkenning ligt de basis van het 
beleid dat door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers wordt gevoerd ten aanzien van de 
gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels. Dit schriftelijk vastgelegde beleid is tevens 
opgenomen in de Missie van de bond. 
 
Zorgplicht 
Door het lid zijn van de bond conformeren de leden zich aan het beleid van de bond. Zij  zijn  zich 
daardoor bewust van hun  zorgplicht ten aanzien van de omgang met de aan hen toebe-
horende volière- of kooivogels. Handelingen of het nalaten van handelingen die een aantasting 
kunnen zijn voor de gezondheid en het welzijn van de vogels, zullen achterwege worden gelaten. 
 
Het houden van vogels 
Het houden van vogels door zowel niet-gespecialiseerde als gespecialiseerde vogelliefhebbers 
heeft als basis het scheppen van zodanige voorwaarden ten aanzien van de huisvesting en de 
verzorging dat: 
 • het natuurlijk gedrag van de vogelsoort niet in gevaar komt; 

 • de huisvesting in overeenstemming is met de grootte van de vogel en of het aantal 
vogels dat in en ruimte wordt gehouden; 

 • het aanbod van vers voedsel, afgestemd op de vogelsoort, dagelijks gegarandeerd is; 
 • de vogels de beschikking hebben over vers drinkwater; 

•     de hygiënische verzorgingsnormen in acht worden genomen en de daarvoor vereiste 
    faciliteiten aanwezig zijn. 

 
Socialisatie 
Vogels behoren tot de groep sociale dieren. Het beleid van de bond is er op gericht ook de 
gehouden volière- of kooivogels in staat te stellen zich te socialiseren en gewend te raken aan de 
omgang met soortgenoten. De bond bepleit in haar beleid het houden van minimaal twee 
exemplaren van een zelfde vogelsoort. 
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Het fokken met vogels 
Fokken met volière- of kooivogels is het door de mens selecteren en met elkaar laten paren van 
vogels, met als doel de eigenschappen van de volgende generaties in stand te houden en of te 
veranderen. Naar welke verandering wordt gestreefd is afhankelijk van het fokdoel dat samen-
hangt met de reden waarom de vogelsoort door de mens wordt gehouden. 
 
Het fokken met vogelsoorten die nog niet onderhevig zijn aan een langdurig domesticatieproces 
en daarom alleen als nominaatvorm (wildvorm) voorkomen heeft de voorkeur. Veel bedreigde en of 
beschermde vogelsoorten worden zo voor de avicultuur behouden. Een aantal speciaal clubs binnen 
de NBvV hebben dit fokdoel beleidsmatig in hun reglementen opgenomen. 
 
Bij vogelsoorten die al wel een langdurig domesticatietraject hebben doorlopen zijn door 
gericht fokken veranderingen opgetreden in de zang van de mannetjes of de oorspronkelijke 
uiterlijke kenmerken. Hierdoor zijn zelfstandige rassen ontstaan. Daarnaast zijn ook op deze wijze 
veranderingen opgetreden in de verdeling van kleurstoffen in de bevedering. Het fokken van 
rassen en kleurmutaties hoeft geen nadelige invloed te hebben op de gezondheid en het welzijn 
van de nakomelingen als de fokkers voldoende kennis omtrent het gedrag van erfelijke 
eigenschappen hebben. 
 
Het fokken met kooi- of volièrevogels is voorbehouden aan de gespecialiseerde vogelliefhebber. Basis 
is de aanwezige kennis van de anatomische, fysiologische en gedragskenmerken die de gezondheid 
en het welzijn van de ouderdieren en hun nakomelingen kunnen benadelen. Bij het fokken met 
volière- of kooivogels moet voor zover mogelijk worden voorkomen dat: 
 • ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten aan nakomelingen worden doorgegeven; 
 • uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan  of  kunnen ontstaan bij 

nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de 
vogels; 

 • het aantal broedronden die een vogel per broedseizoen aflegt de gezondheid en het 
welzijn van de broedende vogel niet benadeelt. 

 
Het fokken van hybriden 
Het is mogelijk met vogels te fokken die niet tot dezelfde soort en of familie behoren.  
De nakomelingen worden hybriden genoemd. In veel gevallen zijn dergelijke hybriden onvrucht-
baar en zullen geschaad worden in hun natuurlijk gedrag. Zeker als ze om die reden worden 
losgelaten zal er faunavervalsing optreden. Nakomelingen die wel vruchtbaar zijn worden ingezet 
om erfelijke eigenschappen van de ene soort naar de andere over te brengen. Op deze wijze vindt 
genetische manipulatie plaats. 
 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, overwegende dat er een import beperking is van 
uitheemse vogelsoorten, waardoor we zuiniger moeten zijn op alle exemplaren van uitheemse 
vogelsoorten die in ons land bij particulieren en de georganiseerde vogelliefhebbers voorkomen, 
is van mening dat het fokken van hybride vogels bij voorkeur niet gewenst is. 
 
Vastgesteld door de Bondsraad van de NBvV d.d. 12 april 2014 
 
Voorzitter                                                secretaris 
H.P.G.M. van Hout                                 T.J.H. Koenen 
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Agenda 2014 
Zaterdag 5 juli – Avicultura's Barbecue 

vanaf 17:00 uur 
Nader informatie volgt. 

 

Maandag 22 september - Jongvogel Avond 
vanaf 19:00 uur 

Nader informatie volgt. 

 

13-16 november – Vogeltentoonstelling 
Nader informatie volgt. 
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