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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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Van de Redactie 
 

Het 3e clubblad is een kleurrijk blad geworden. We 
hebben bijna 3 pagina’s aan een van de mooiste 
vogels die leven in Nederland gewijd, de ijsvogel. 
De meeste mensen die voor het eerst het geluk 
hebben een ijsvogel te zien, verbazen zich meestal 
over de mooie, bijna exotische kleuren die hij bezit. 
Door die kleuren wordt hij ook wel gerekend tot de 
mooiste broedvogels van ons land. Namens 
Avicultura bedanken we Berry Brons voor het 
beschikbaar stellen van de foto’s. 
  
De voorzitter gaat elk clubblad een stukje schrijven 
voor ons, dit keer schrijft hij over zijn vakantie. 
 
Zaterdag 28 mei stond er een vogelworkshop 
geplant en in dit blad kunt u het verslag lezen van 
deze gezellige dag. 
 
De Redactie 
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De ijsvogel 
De meeste mensen die voor het eerst het geluk hebben een 
ijsvogel te zien, verbazen zich meestal over de mooie, bijna 
exotische kleuren die hij bezit. Door die kleuren wordt hij 
ook wel gerekend tot de mooiste broedvogels van ons land. 
Wanneer je verder gaat kijken naar zijn levenswijze en 
(balts) gedrag blijkt het ook nog een hele fascinerende vogel 
te zijn. De ijsvogel behoort technisch gezien tot de orde van 
Scharrelaar vogels (), samen met de bijeneters, scharrelaars, 
hoppen en neushoornvogels. Onder die orde valt de familie 
Alcedinidae, waartoe een honderdtal verschillende ijsvogels 

behoren. In Nederland komt echter slechts één soort voor: de Europese IJsvogel, Alcedo Atthis. Als 
we de ijsvogel bekijken zijn er een aantal dingen die direct opvallen en waardoor het vrij eenvoudig 
is om hem te herkennen. Ten eerste natuurlijk de opvallende kleuren, de borst is oranje tot 
roestbruin, de rug is prachtig blauw, met in het midden een lichtblauwe, bijna fluorescerende 
streep, die hem een aantal schitterende bijnamen heeft gegeven zoals de vliegende edelsteen. 
Ondanks deze opvallende kleuren is het toch vaak moeilijk een ijsvogel te ontdekken als hij niet in 
het volle zonlicht zit, hierdoor kan namelijk de blauwe kleur vrijwel wegvallen. Zijn oranje/bruine 
borst maken hem vanaf de voorkant moeilijk zichtbaar in de herfst, als hij tussen de bruine 
bladeren op een takje naar een visje loert. Een volwassen exemplaar is iets kleiner dan een spreeuw 
en meet van kop tot staart ongeveer 16 tot 17 cm. Wat opvalt is een relatief grote snavel, tussen de 
3,5 en 4,5 cm. Het gewicht van een ijsvogel varieert van 36 tot 42 gram, dit is mede afhankelijk van 
de conditie van de vogel. Zijn staartje is zeer kort en is bijna niet als staart herkenbaar, toch is een 
ijsvogel een zeer behendige vlieger, die met een snelheid van wel 50 km/uur tussen de bomen door 
schiet. De pootjes van een volwassen ijsvogel zijn vrij klein, oranje/rood van kleur met zwarte 
nageltjes, drie tenen wijzen naar voren, één teen naar achteren. Hieronder zien we een foto van een 
vrouwtje, duidelijk is de grootte van de snavel te zien, de oranje pootjes en de oranje/bruine borst.  

Het geslacht is bij een ijsvogel te zien aan de snavel, bij een mannetje is hij geheel zwart, terwijl het 
vrouwtje een oranje vlek aan de basis van haar ondersnavel heeft. Als we wat dichterbij komen en 
het kopje van de ijsvogel bekijken, zien we hoe mooi de veertjes opgebouwd zijn en hem zijn 
krachtige uiterlijk geven. Jonge ijsvogels onderscheiden zich van de ouders door o.a. de kleur van 
hun pootjes. Bij een volwassen ijsvogel zijn deze felrood-oranje, bij een jonge ijsvogel zijn deze 
donkerbruin. Na enkele maanden beginnen de pootjes langzaam oranje te kleuren. Ook is het 
verenkleed wat doffer dan bij een volwassen ijsvogel, dit veranderd na de eerste rui. Een derde 
kenmerk is de snavel, welke nog niet volledig gegroeid is, de lengte is ongeveer 2,5 cm, bij een 
volwassen ijsvogel zo rond de 3,5 tot 4 cm. Ook bevindt zich aan het einde van de snavel nog een 
wit puntje, dit dient in het donkere nest als hulp voor de ouders bij het voeren. 

De voeding van de IJsvogel is een carnivoor, maar meer specifiek een piscivoor, en jaagt 
voornamelijk op kleine vissen als modderkruipers, voorns, barbelen, jonge vlagzalmen en 
tiendoornige stekelbaarsjes, aangevuld met jonge forellen, baarzen, snoeken en karpers, alvers, 
gambusia’s, driedoornige stekelbaarsjes en kwabalen. Ook garnalen, rivierkreeften en andere 
kreeftachtigen, amfibieën als salamanders, kikkers en kikkervisjes, insecten als libellen, kevers, 
waterinsecten en larven en weekdieren als zoetwaterslakken staan op het dieet. Prooidieren zijn 
meestal 3 tot 5 cm lang, maximaal 7 cm. Vissen beslaan zo’n 78% van het dieet. De ijsvogel is vaak 
te vinden op een vaste uitkijkpost nabij het water vanwaar hij zijn prooidieren gadeslaat. De 
ijsvogel zit meestal onbeweeglijk stil op zijn uitkijkplaats, vaak met de vleugels gespreid en de 
snavel half open. De uitkijkplaats bevindt zich zo’n één tot drie meter boven het water. Een tak die 
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over het water uitsteekt is hiervoor geschikt maar ook beschaduwde overhangende struiken 
worden hiervoor wel gebruikt. Met zijn scherpe ogen kan hij in helder water de precieze positie van 
zijn prooi bepalen, waarna hij met snavel naar voren op zijn prooi duikt. De prooi bevindt zich 
meestal niet meer dan 25 cm onder het wateroppervlak. Als een visje zich laat zien wordt het met 
een snelle duikvlucht verschalkt. Iedere ijsvogel heeft zijn eigen favoriete uitkijkplaats vanwaar hij 
duikt. Als de uitkijkplaats te laag is, vliegt hij eerst omhoog waarna hij naar beneden duikt. Ook kan 
de vogel boven het water “bidden”. Aan de kust wordt vanaf een rots, een pier of een paal gejaagd. 
Soms wordt ook buiten het water gezocht naar voedsel, zoals in de lucht, hier worden insecten 
gevangen. Bij het jagen op vis duikt de ijsvogel bijna loodrecht op zijn prooi, waardoor hij met hoge 
snelheid het wateroppervlak kan doorbreken. Om deze snelheid te ontwikkelen slaat hij tijdens de 
duik kort met zijn vleugels. Bij voldoende snelheid kan hij tot een diepte van een meter duiken, 
maar meestal duikt hij niet meer dan enkele decimeters. Om de ogen te beschermen tegen het 
water gebruikt de ijsvogel zijn knipvlies, dit is een extra ooglid dat half doorzichtig is en door een 
reflex als een duikbril over het oog schuift tijdens het duiken. Het wordt ook gesloten als de vogel 
de veren poetst, om beschadiging door de klauwen te voorkomen. De ijsvogel verlaat direct na de 
vangstpoging het water. Met één slag van de korte, sterke vleugels kan hij zich uit het water heffen 
en wegvliegen. Hij vliegt hierna naar een zitplaats, waar hij het visje doodslaat tegen de tak waar hij 
op zit. Hierna wordt de prooi in zijn geheel 
doorgeslikt met de kop eerst. Zo wordt 
voorkomen dat eventuele stekels van de prooi 
zich vastzetten in de keel en de vogel zouden 
doen stikken. Mocht de ijsvogel de vis niet met 
zijn snavel kunnen draaien dan wordt deze 
eerst in de lucht gegooid. Onverteerbare delen 
als graten, schubben en chitineresten worden 
in een kleine, ovale braakbal uitgebraakt. 
 
Broedtijd  van de IJsvogels nestelt merendeel 
langs langzaam stromende beken met steil 
wanden in het oosten en zuiden van het land. 
Vooral na een serie zachte winters kunnen er 
echter aanzienlijke aantallen tot broeden komen in minder klassieke biotopen, ook in het westen en 
noorden van het land. De ijsvogel broedt meestal twee à drie keer per jaar. Bij zeer gunstig weer of 
verlies van een legsel kunnen tot vier legsels per jaar worden geproduceerd. Aan het begin van de 
paartijd in februari zoekt het mannetje een vrouwtje, meestal hetzelfde vrouwtje als het 
voorgaande jaar. Hij kan in de paartijd tot drie vrouwtjes bevruchten.  

De paarvorming begint met een 
achtervolging in de lucht, vlak bij de 
toekomstige locatie van het nest. 
Tijdens deze achtervolging slaakt het 
mannetje scherpe kreten. Hiermee 
wordt de agressie van de ijsvogels 
geneutraliseerd. Vervolgens strijken 
de dieren naast elkaar neer en 
richten ze zich verticaal op, met de 
snavel licht omhoog. Dit lijkt veel op 
de dreighouding, maar nu blijft de 
snavel gesloten en worden de veren 
op de rug en kruin niet opgericht. Het 
mannetje maakt in  
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deze houding met zijn voorlijf zwaaiende 
bewegingen. Na de paarvorming begint het 
mannetje met de bouw van het nest. Als het 
mannetje een oud nest wil betrekken, toont hij 
dit door er geregeld in en uit te vliegen. IJsvogels 
maken holen in een steile oeverkant of een 
omgevallen boom om er te broeden. Het 
mannetje klemt zich eerst vast aan de oeverwand 
en graaft met de snavel de grond weg. Met de 
poten veegt hij de uitgegraven aarde uit het hol. 
Ook het vrouwtje helpt wat later mee met de 
bouw van het nest. In het begin houdt zij zich 
echter meer bezig met het verdedigen van het 
territorium. Het hol bestaat uit een licht 
oplopende gang met een doorsnede van 5 tot 5,5 
cm en een lengte van 30 tot 100 cm. Deze gang 

eindigt in een ronde nestkamer, waarin de eieren worden gelegd. De opening van het hol bevindt 
zich meestal zo’n 90 tot 180 cm van de bodem, zelden lager dan 60 cm. Na een week is de nestgang 
klaar. Na de bouw van het nest volgt de balts, waarbij het mannetje een visje aanbiedt aan het 
vrouwtje. De balts wordt meestal vergezeld door veel geroep. Zodra het vrouwtje de vis heeft 
geaccepteerd en opgegeten volgt de paring. Het vrouwtje toont haar paringsbereidheid door zich 
horizontaal te strekken. Het mannetje zweeft eerst kort boven haar in de lucht, om daarna op haar 
rug te landen. Om in evenwicht te blijven klappert hij met zijn vleugels, en soms houdt hij zich met 
zijn snavel vast aan de veren in haar nek. Gedurende een week vinden meestal meerdere paringen 
plaats. Bij volgende paringen wordt de balts echter overgeslagen. De broedtijd duurt van maart tot 
juli en is afhankelijk van de geografische locatie. In West-Europa worden de eerste eieren half 
maart gelegd, in Oost-Europa half april. De nestkamer waarin de eieren worden gelegd is onbedekt. 
Een legsel bestaat uit vier tot acht (soms tot tien) witte, ronde eieren. Ze hebben een diameter van 2 
cm en een gewicht van 3,6 tot 4,7 gram. Het broeden begint nadat het laatste ei is gelegd, waardoor 
de eieren ongeveer tegelijkertijd uitkomen. Het paar broedt samen de eieren uit; ze wisselen elkaar 
iedere twee tot vijf uur af. Na een broedtijd van 18 tot 21 dagen komen de eieren uit. Bij het 
uitkomen zijn de kuikens blind en naakt. De eerste week worden ze warm gehouden door de 
ouders. Na deze week zijn de kuikens bedekt met korte veren. Zowel het mannetje als het vrouwtje 
verzorgt de jongen. Zij voeden de kuikens met insecten, visjes en kleine kreeftachtigen. De 
prooidieren zijn iets groter dan die waarmee de ouders zichzelf voeden. De prooi wordt met de kop 
naar voren aangeboden. De eerste twee à drie weken wachten de jongen in de nestkamer op de 
ouders. De bodem van de kamer raakt hierdoor bedekt met braakballen, visschubben, graten en 
andere voedselresten. De jongen zitten in het hol in een stervorm, met de snavels naar de opening 
gericht. Het kuiken dat voor de ingang zit krijgt als enige voedsel. Nadat één voedsel heeft gekregen, 
schuift de “ster” een plaats op. Op deze manier krijgt ieder jong voer. Als een jong probeert voor te 
dringen, wordt hij door de andere jongen met harde pikken gestraft. Later wachten de kuikens de 
ouders op in de gang. Na 23 tot 27 dagen verlaten de jongen het nest en nemen plaats op een tak, 
waar ze nog twee tot vier dagen worden gevoerd. Vaak is het ouderpaar dan al begonnen aan een 
tweede legsel, in een andere nestgang. Na deze dagen worden de jongen weggejaagd of verlaten ze 

uit zichzelf het territorium van de ouders. Ze vormen het 
volgende jaar zelf een territorium. Na een jaar zijn ze 
geslachtsrijp. 

Buiten broedtijd blijven de Nederlandse IJsvogels in het 

broedgebied of zwerven merendeels over korte 

afstanden rond. Ze worden vanaf de nazomer aangevuld 

door buitenlandse vogels. Dit leidt tot een relatief talrijk 

voorkomen in ons land tussen eind augustus en half 
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oktober. IJsvogels duiken dan in het hele land op, inclusief stedelijke omgeving. Daarna dalen de 

aantallen, misschien deels door wegtrek maar vooral door sterfte. Deze kan groot zijn in winters 

met aanhoudend strenge vorst. Onder zulke condities zoeken IJsvogels open water op, waar zich 

soms enkele vogels concentreren. Van doortrek in het voorjaar is niets te merken. 

Foto’s zijn van Berry Brons 

De voorzitter schrijft…. 
Dinsdag 26 mei ben ik samen met Desiree en Dylan 6 
dagen wezen vissen op de Ebro in Spanje. Deze rivier 
begint in Frankrijk en komt uit op zee in Barcelona 
Spanje en varieert in breedte van 100 tot wel 600 
meter breed in wel 17 meter diep. S ’morgens vroeg 
met hagel en regen vertrokken uit Woerden om 
s’ochtens om 08.00 uur aan te komen in Barcelona en 
daar heerlijk in de zon te lopen. Na 2 en een half uur 
auto rijden kwamen wij aan in Chi Parana een gehucht 
vlak bij Caspe (provincie Zaragoza). De natuur is daar 
overweldigend en zeer ongerept. 
 

 
 
 
 
 

Diezelfde dag meteen gaan vissen maar niets gevangen. Dus dan maar in de zon zitten. (Ook heerlijk als 
het in Nederland sneeuwt) Dit ging ongeveer 3 dagen zo mooi weer geen vis maar eindelijk na vele 
malen met de boot de hengels uitgelegd te hebben die op 300 meter ver lagen hadden we dan beet een 
meerval van 135 cm lang en 35 kilo zwaar. In de tussen tijd dat we niets vingen genoten we van de 
natuur en die is fantastisch. Zie deze foto's mooie roofvogels purperreigers de kleine zilverreiger. Voor 
wie dit eens wil beleven moet eens kijken op 
biggameebro.nl. Een aanrader de reis is all 
inclusive en het hotel (het paarse gebouw) 
fantastisch. 

Gertjan Spelt 
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Verslag vogelworkshop  
   bij Vogelfreak onderleiding van Jan de bruin 
 
Zaterdag 28 mei stond een vogelworkshop op het programma. Om 11.45 uur vertrokken we vanuit 
Woerden richting Roosendaal waar we hartelijk ontvangen werden door Jan de Bruin en zijn 
vriendin Rianne. Ook medewerker Tom was aanwezig om Jan te helpen en de kneepjes van het 
geven van een workshop te leren. Onder het genot van een bakkie koffie vertelde Jan wat over hoe 
het begonnen is en wat er allemaal bij komt kijken om de vogels zo te trainen dat ze doen wat Jan 
van ze verwacht. 

Na deze inleiding gingen we bepakt en bezakt met attributen die we nodig 
gaan hebben richting een grasveldje in de buurt. Daar stonden een aantal 
vogels waaronder een paar oude bekende zoals Jakob en Harrie, die bij een 
lezing van Jan in ons clubgebouw al aan ons waren voorgesteld. We 
mochten de vogels op de hand houden zodat er wat foto’s gemaakt konden 
worden. Hierbij merkten we dat een vogel die “maar” 2 kg weegt na een 

tijdje toch wel erg zwaar werd. Hierna leerde Tom ons de valkeniersknoop, 
hierbij is het de bedoeling dat je een lus in een touw kan krijgen met 1 
hand. Na veel gestuntel en oefenen lukte het de knoop te maken. Het was 
tijd voor een korte pauze waarin we werden getrakteerd op heerlijke 
zelfgemaakte appeltaart. Jan vertelde weer ronduit over zijn werk en 

passie. Terug op het grasveldje stond 
het loerdraaien op het programma. 
Dit is het ronddraaien van een stuk aas aan een lijn waarbij je 
de vogels lokt, en als de vogel aan komt vliegen wordt de loer 
weggetrokken. Dit deden we zonder de vogels maar wel met 
een hoop lol en schik. Hierna gingen we dan echt met de 
vogels aan de gang. We werden verdeeld in 2 groepen 
waartussen verschillende vogels heen en weer vlogen en op 
de handschoen landde. Hierna werd alles ingepakt en gingen 
we terug naar de tuin van Jan waar we nog een drankje 
konden nuttigen. Ook konden er nog vragen gesteld worden.  
Rond 17.00 uur zijn we weer richting Woerden vertrokken. 

 
 
 
 
 
 

Hierbij wil ik Jan, Rianne en Tom bedanken  
voor een leerzame en vooral gezellige middag. 

Namens alle leden die zijn mee geweest, 
Fedor Vermeulen 
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Agenda juni t/m oktober 2016 
 

Zaterdag 11 juni  Vogelmarkt  van 10:00 - 13:00 uur 
Zaterdag 18 juni  Jaarlijkse BBQ vanaf 17:00 uur 
Zaterdag 10 september Vogelmarkt  van 10:00 - 13:00 uur 
Maandag 19 september Jong Vogelavond Vanaf 19:30 uur inkooien, 20:00 uur gaan we beginnen 
Zaterdag   8 oktober  Vogelmarkt  van 10:00 - 13:00 uur 
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