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Agenda 2012
Zaterdag 10 maart – Vogelbeurs
van 10:00 – 13:00 uur

Maandag 19 maart – Jaarvergadering
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 23 maart - Paasbingo
Aanvang 20:00 uur
 
Zaterdag 14 april – Vogelbeurs
van 10:00 – 13:00 uur

Maandag 23 april - Lezing Dhr. AA Oranje
Topet Farma bv (Dierenziekenhuis)
Aanvang 20:00 uur

Zaterdag 12 mei – Vogelbeurs
van 10:00 – 13:00 uur

Maandag 14 mei - Lezing Witte Molen
Aanvang 20:00 uur
 
Zaterdag 9 juni – Vogelbeurs
van 10:00 – 13:00 uur
 
Zaterdag 29 september - Tafelkeuring
meer informatie volgt

2



Hoe krijg ik betere vogels
In het clubblad wordt de erfelijkheidsleer over onze
vogels uitgelegd. Door dit goed door te nemen en
toe te passen kan u tot betere resultaten komen.
Als u mee doet met de tentoonstelling dan krijgt u
keurbriefjes van de ingezonden vogels. Laten wij
deze keurbriefjes eens beter bekijken en de rubrie-
ken door nemen.
Op het gele briefje gebruikt voor de tropen en Eu-
ropese cultuurvogels zien wij 5 rubrieken
laten we die een voor een door nemen. In de eerste
rubriek komt de algemene indruk het sterkst naar
voren. Hier let men vooral op formaat model en
conditie van de vogel gebruik nu de opmerking die
hier staan. Bijvoorbeeld, formaat mag forser en
probeer dan of er in uw vogelbestand een vogel is
die forser is.
De rubriek poten en snavel en bevedering spreken
voor zich beschadiging geeft punten aftrek.
De rubrieken die nu volgen geven voor de kweek
de zelfde punten aan die men alleen door een goede
selectie kan verbeteren. Door dat u de vererving
van uw vogels heeft leren kennen kan u nu doelge-
richter kweken. U weet nu wat u kunt verwachten
als u met kleurencombinatie kweek gaat beginnen.
Bij de kanarie is het van belang dat de juiste vogels
bij elkaar gezet worden maar ook bij
de zebravinken is het van belang dat men weet wat
doet recessief en wat doet de dominantfactor.
Door dat u de erfelijkheid weet kan u nu een goede
combinatie maken
en de uitkomsten redelijk goed voorspellen dit
geeft het belang van de erfelijkheid aan.
In het clubblad woord op eenvoudige wijze uitge-
legd hoe de vererving werkt door dit goed te lezen
en te bewaren kan u het vogel bestand eenvoudig
verbeteren.

Waarom ??
Laat ik even zeggen wie ik ben ik ben een
zebravink en vlieg alweer 2 jaar in de
volière aan de Oost singel.
Samen met andere vogels hebben wij het
naar ons zin.
Maar wat gebeurt er 19 januari, er komt
zomaar iemand aan die het gaas open
maakt en dat is niet die man
die elke dag naar ons komt om voor ons
te zorgen.
Door dat het gaas stuk gemaakt is en die
rare man gaat proberen ons te pakken
zijn bang en vliegen alle kanten op.
Ook door dat gat naar buiten en raken zo
de weg kwijt.
Ook is mijn vriend het Diamantduifje zo
geschrokken dat hij nu dood is.
De Roodmussen en Groenlingen zijn ook
niet meer terug gekomen.
Ik ben nu bang dat zij van de honger dood
gegaan zijn want zij kunnen geen eten
vinden.
Gelukkig heeft de man die altijd voor ons
zorgt het gaas weer dicht gemaakt en ons
wat lekkere dingen gegeven voor de
schrik.
Maar ik mis mijn vriendjes nog wel.
Waarom doe je zo iets stoute man om dat
gaas kapot te maken.
Er zijn zoveel mensen bezig om voor ons
alles mooi en goed temaken zo dat wij nog
lang aan de Oost singel kunnen wonen.
De moraal van dit verhaal is, je bezorgd
met deze onbezonnen daad heel veel leed
voor de vogels en de mensen die zeven
dagen in de week ons verzorgen.
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Ed Westerhoud
 
 
 
 
 
 
Deze vernieuwde uitgave van ons clubblad heb ik de eer wat over mijn vogelhobby te mogen vertellen.
Vogels houden is de basis maar als bestuurslid van Avicultura heb ik er een hobby bijgekregen. Ik zal
beginnen met de vogels. Ik ben jaren terug met diverse soorten begonnen maar het meeste succes had
ik wel met de grasparkieten. Gewoon in de voliere in koloniebroed ging het kweken bijna vanzelf. De
competitie met de engelse grasparkieten werd echter altijd verloren op de tentoonstelling. Het is dus
een hele verbetering dat er nu een aparte klasse is voor kleine grasparkieten. Het zijn prima vogels voor
beginners en nu kunnen ze gelijk ook aardig meedoen op de tentoonstellingen. Zoals bij zoveel van ons
zijn de vogels na een paar jaar weer op de achtergrond gekomen maar een aantal jaren later heb ik de
draad toch weer opgepakt. Ook dit keer met kromsnavels. De keuze viel op agaporniden in diverse
soorten en maten. Begonnen met roseicollies maar later ook nigrigenis, lilianae en personata. Het
meeste succes had ik met de oranjemasker roseicollies. In eerste instantie ging de kweek prima en de
resultaten op de tentoonstellingen waren regelmatig prima. Na een verhuizing kreeg ik helaas minder
ruimte en moest ik keuzes maken. De roseicollies bleven en in een blokhut kweekte ik met ongeveer zes
koppels oranjemaskers. De kweekresultaten werden er echter niet beter op en ik mocht blij zijn als ik in
een seizoen twintig jongen kweekte. Dit en een drukke baan zorgde ervoor dat de lol er een beetje afging
en dat merkte je ook aan de resultaten. Toen ook de buren gingen klagen over het geluid dat de collies
maakten besloot ik over te stappen op nigrigenissen. Die leken wel stiller maar als je er een stuk of
veertig hebt komt er toch ook weer een aardig volume uit de schuur. Wat nu? Stoppen met vogels was
geen optie dus dan maar eens kijken wat er nog meer leuk is. Het probleem is dan dat er heel veel leuk

is maar de keuze is gevallen op rijstvogels en zebravinken. Bij de rijstvogels
wildkleur en opaal en bij de zebravinken grijs en maskergrijs. De kweek met
de rijstvogels gaat super. Grote nesten jongen en omdat ik vogels bij goede
kwekers vandaan heb gaat het prima op de tentoonstellingen. Doordat het
op het werk nu wat beter te doen is heb ik ook weer meer tijd voor de vogels
en daar staan of vallen de resultaten zeker ook mee. Afgelopen jaar heb ik
een aantal vogels ruim voor de tentoonstellingen opgekooid, goed gevoerd
en afgericht.Dit kost de nodige tijd maar de resultaten gaan zeker vooruit.
Met de zebravinken ging het nog wat minder vorig jaar. Waarschijnlijk wat
te laat begonnen maar dit kon niet anders omdat ik de ringen pas in april
binnen kreeg. Daarna last van bloedluizen. Hier heb ik bij de kromsnavels
nooit op hoeven letten en rijstvogels groeien zo snel dat ze er ook geen last
van hebben.
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Ed westerhoud - Vervolg
 
Vorig jaar dus veel geleerd en nu hopen op betere kweekresultaten voor de zebravinken. Wat ik met mijn
verhaal tot nu toe wil zeggen is dat als je goed voorbereid van start gaat met vogels van goede kwekers
ben je al een eind op weg. Als je dan ook nog de nodige tijd in je vogels kunt steken laten de goede resul-
taten niet lang op zich wachten. Door ervaringen te delen met anderen wordt de hobby alleen maar
leuker en waar kan dat beter dan bij een vogelvereniging? Dit brengt me bij deel twee van mijn vogel-
hobby. Enkele jaren terug ben ik begonnen als secretaris bij Avicultura. Heb daar wel goed over nagedacht
voor ik eraan begon want de vogels blijven bij mij het belangrijkste. Zeker nu ik de smaak van het ten-
toonstellen weer goed te pakken heb en volgend jaar ook in Apeldoorn in wil zenden. Weet uit ervaring

dat bestuurswerk altijd meer tijd van je gaat vragen dan dat je in het begin
denkt maar tot nu toe heb geen spijt van mijn keuze. Het gaat goed met
Avicultura. Een tentoonstelling met bijna vierhonderd vogels en allerlei
andere activiteiten maar het kan nog beter. Om de balans tussen vogels en
bestuurstaken ik evenwicht te houden heb ik voorlopig voldoende op m’n
bord. Heb het idee dat dat bij de andere bestuursleden niet anders is. Aan-
vulling van het bestuur is daarom zeker nodig om er met elkaar een goed-
lopende vereniging van te houden. Hoop dat er nog mensen binnen de
vereniging zijn die er naast de vogels nog een kleine hobby bij kunnen
hebben. U bent van harte welkom ons bestuur te komen versterken!
 
Ed Westerhoud.

Ontdek
het gemak
van Editoo

Ontdek zelf hoe leuk het is om met Editoo een 
clubblad te maken en verras de leden van 

jouw vereniging met een professioneel blad. 
Bel of mail  085 773 774 2  info@editoo.nl
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Contributie 2012
Hierbij verzoeken wij de leden die
de contributie over  2012 nog niet
hebben voldaan dit per omgaande te voldoen.
De contributie voor leden is € 27,50
Voor gastleden € 13,00 en jeugdleden € 13,75.
Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt
worden op : Postgiro 705830 t.n.v. Avicultura.
 
Nieuwe leden tweede helft 2011
 
S. Oostveen-Verbruggen
A. van Oudenallen
J.K. Reesink
J. van Zuilen
Rimke van der Bij
 
Het bestuur van Avicultura wenst de nieuwe
leden heel veel plezier met  hun hobby.
Wij ontmoeten jullie graag op de komende
activiteiten van onze vereniging.

Uitnodiging jaarvergadering 2012
 
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de jaarvergadering op 19 maart  aanstaande. een belangrijke avond
voor het bestuur maar vooral ook voor u. Niet alleen omdat u mee kunt beslissen over voorstellen die
het bestuur in gedachten heeft , maar ook kunt u zelf uw ideeën en vragen voorleggen aan de vergadering.
Het is fijn om zo de betrokkenheid te ervaren en met elkaar te werken aan een goed functionerende
vereniging waar u zich thuis voelt. We hebben gelukkig nog een minimaal bestuur waarin de laatste jaren
gelukkig ook verjonging heeft plaatsgevonden. Dat is nodig om de vereniging vitaal te houden. Het is elk
jaar weer een hele toer om het bestuur voltallig te houden, vooral voor de functie van voorzitter zijn er
moeilijk kandidaten te vinden, terwijl het juist zo’n mooie taak is. Mijn hoop is daarom gevestigd op leden
die het een uitdaging vinden om met ons mee te doen in het bestuur, wellicht als voorzitter. Het kan ook
zo zijn dat u al eens gevraagd bent om bestuurslid te worden en dat door omstandigheden niet kon
toezeggen en dat uw situatie nu veranderd is. Meldt u zich dan ook bij ons aan we kunnen u hard gebrui-
ken. Voor 2012 stel ik me nog beschikbaar voor het bestuur. Door omstandigheden moet ik er in 2013
echt mee stoppen. Ik vertrouw er op dat er dan een geschikte voorzitter gevonden is die mijn taak zal
overnemen.
 
Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Mededelingen van het bestuur
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Verslag ringencommissaris
8. Verslag materiaalcommissaris
9. Rondvraag
10. Sluiting
 
Tot ziens op de jaarvergadering,
Jaap Verhoog
Voorzitter Avicultura
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Jaarverslag 2011
Het verenigingsjaar van Avicultura is officieel gestart met de nieuwjaarsreceptie op 10 januari.
De week ervoor hebben een aantal leden elkaar al alle goeds toegewenst op de eerste clubavond van het
jaar. Het bestuur kiest ervoor de nieuwjaarsreceptie op de tweede maandag in januari te houden van-
wege vele andere nieuwjaarsrecepties de eerste maandag.
Op 12 maart werd weer de eerste vogelbeurs van het jaar gehouden. Traditioneel een goed bezochte
beurs omdat met het voorjaar in aantocht de volieres weer gevuld moeten worden.
De jaarvergadering is gehouden op maandag 14 maart. In het bestuur hebben een aantal wijzigingen
plaatsgevonden. Afgetreden zijn M. van der Bij als voorzitter en R. Blok als materiaalcommissaris.
M. van der Bij blijft nog wel de taak van ringencommisaris vervullen. J. Verhoog heeft zich beschikbaar
gesteld als interim voorzitter zolang er nog geen andere voorzitter gevonden is.
J. van Zuilen is materiaalcommissaris geworden en J. de Ruiter is algemeen bestuurslid geworden.
Maandagavond 28 maart heeft Jan van der Werf een lezing gehouden over het herkennen en vooral het
bestrijden van bloedluizen.  Een actueel probleem maar zeer goed te bestrijden met het  biologische
bestijdingsmiddel Homeshield.
Op vrijdagavond 8 april had Cees Vijfhuizen het clubgebouw in paassfeer gebracht voor de jaarlijkse
paasbingo.  De avond werd goed bezocht. Ook de leden zijn van harte welkom op deze gezellige avond.
Zaterdag 14 mei de tweede vogelbeurs van 2011. Opnieuw een goed bezochte beurs met een leuke
collectie vogels en een gezellige afsluiting met een biertje erbij.
Op zaterdag 28 mei is er een vogelbespreking gehouden. De opzet was om de aanwezigen te verdelen in
groepjes en elkaars vogels te keuren. De opkomst was niet groot maar de aanwezige leden hebben zeker
weer wat opgestoken. Je kunt altijd leren van elkaar en het is weer eens wat anders dan de clubavonden
op maandagavond.
Zaterdag 20 augustus heeft Avicultura deelgenomen aan het Shantyfestival. Het doel was de vereniging
onder de aandacht te brengen bij de bevolking van Woerden. Het is een zeer geslaagde dag geworden.
De kraam werd drukbezocht en daardoor is deze activiteit zeker voor herhaling vatbaar.
Zaterdag 17 september is de eerste najaarsvogelbeurs gehouden. Ook dit keer weer veel vogels en er
werd goed verkocht. Diverse mensen uit de regio kwamen langs met vragen over vogels en de vereniging.
Maandagavond 3 oktober hebben we een onderlinge vogelbespreking gehouden. Dit was een alternatief
voor de tafelkeuring die helaas niet door kon gaan vanwege organisatorische redenen. Niet veel vogels
maar wel een gezellige clubavond.
Op 15 oktober hebben we de laatste vogelbeurs van het jaar gehouden. Voldoende vogels maar met de
winter in aantocht waren er meer kijkers dan kopers. Maandag 24 oktober was Jan Chris van Dam te
gast bij de vereniging om een filmavond te verzorgen. De opkomst was prima en voor velen een leerza-
me en gezellige avond.
In november, week 46, hebben we onze jaarlijkse tentoonstelling gehouden. Met bijna 400 vogels een
prima aantal inzendingen. Door een goede voorbereiding en een groep vrijwilligers is de week prima
verlopen. Er zijn altijd dingen te verbeteren maar hier word aan gewerkt.
Vrijdag 16 december stond de kerstboom weer in het clubgebouw en werd de kerstbingo gehouden.
Leuke prijzen en een een prima sfeer op deze laatste activiteit van 2011.
 
Het ledenaantal is niet veel verdanderd in 2011. 74 leden en 8 gastleden.
Graag tot ziens op onze activiteiten in het nieuwe jaar!
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Erfelijkheidsleer - Mutatie
Een goed begrip van wat eigenlijk een mutatie is of wat een mutatie veroorzaakt vormt de basis voor
een gerichte kweek. Als u in een nestkastje op een goede dag een jong aantreft met een kleur die nog niet
eerder is voorgekomen, dan kunnen wij spreken van een nieuwe mutatie. (zie ook het ontstaan van
mutaties). Wanneer wij deze nieuwe kleur willen behouden, rijst de vraag: hoe kan zo'n nieuwe kleur
ontstaan, en hoe moeten we nu handelen om deze nieuwe kleur te behouden. Het zijn vragen waar veel
kwekers geen raad mee weten. Met een huis-, tuin- en keukenvoorbeeld zullen wij trachten het begrip
nader uit te leggen. U weet allemaal wat een baksteen is en hoe een baksteen ongeveer gemaakt wordt.
Heel populair komt het hier op neer: Een bepaalde soort klei wordt in een bepaalde vorm gekneed en
daarna gebakken. Dit is een eeuwenoud proces wat vroeger met de hand gebeurde maar tegenwoordig
volautomatisch tot stand komt. Tijdens de automatische handelingen kan er iets fout gaan. Laten wij
veronderstellen dat bij de handeling, die exact bepaalt hoe hoog het vochtgehalte van de klei moet zijn,
een storing optreedt: Er komt op een gegeven moment meer vocht in de klei dan voor die steensoort
wenselijk is. Bij de half fabrikanten is nauwelijks de afwijking te zien. Pas na het bakken zal blijken dat
de stenen anders zijn dan had mogen worden verwacht: ze wijken af van het standaardmodel. Dit zouden
wij een mutatie kunnen noemen. Def: een mutatie is een nieuw ontstane (erfelijke) variatie. Met deze
definitie gaan wij dus af op het product, dat wij waarnemen aan het einde van het proces. Benaderen wij
de zaak meer inhoudelijk dan kunnen wij ons afvragen wat er tijdens het proces is fout gegaan. In ons
voorbeeld dus de dosering van het vocht bij de klei. Ook dit misgaan kunnen wij een mutatie noemen.
EEN MUTATIE IS EEN PLOTSELINGE ONTSTANE VERANDERING VAN (erfelijke) AANLEG. Wanneer wij
deze twee begrippen vertalen in vogelbegrippen, dan kunnen wij b.v. zeggen dat een witte vogel een
mutatie is. Ook kunt u zich mogelijk voorstellen dat er tijdens de ontwikkeling van een vogel met de
factoren die normaal zorgen dat de vogel zo mooi gekleurd is, wat is misgegaan waardoor hij wit is ge-
bleven. Stelt u voor dat in de ontwikkelende vogel zich een schilder bevindt, doe met verf en kwast die
vogel zijn kleurtjes geeft. Dan zouden de volgende oorzaken kunnen worden aangewezen waarom de
WITTE VOGEL geen kleur heeft
gekregen:              
a. De verf ontbreekt: als er geen verf is doe je als schilder niets.
b. De kwast is weg: ook dan is het voor een schilder moeilijk om zijn werk te doen.
c. De schilder is ziek: hij is dus niet in staat om te schilderen.
In dit heel eenvoudig gestelde voorbeeld zijn er drie mogelijkheden waarom onze: vogel WIT is gewor-
den. Elk van deze drie mogelijkheden (factoren) kunnen wij een mutatie noemen. Wanneer nu in ons
verdere betoog wordt gesproken over een MUTATIE, dan wordt daarmee bedoeld een FACTOR die de
veroorzaker is van een zichtbare verandering van de oorspronkelijke vogel; een mutatie verandert dus
de werking van een oorspronkelijke factor, de wildfactor. Wij willen niet op de zaak vooruitlopen, maar
een vogel heeft ontzettend veel wildfactoren. Bijv. de factor die een vogel zijn mooie kleur geeft, de
factor die een vogel zijn tekening geeft, de factor die een vogel zijn veerlengte geeft enz. enz. Wanneer
er niets gebeurd met die factoren dan blijven alle factoren op zich dus WILDFACTOREN. Is één zo'n
factor defect, of gestoord, of kan deze factor door andere invloeden zijn werk niet doen dan hebben wij
het over een mutatie.
Helemaal volledig zijn wij dan niet omdat pas dan van een mutatie gesproken kan worden als de afwijking
ook erfelijk is, maar op deze problematiek zal later uitgebreider worden teruggekomen.
EEN FACTOR IS EEN EIGENSCHAP DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN BEPAALD KENMERK.
EEN WILDFACTOR IS DE OORSPRONKELIJKE EIGENSCHAP, EEN EIGENSCHAP DIE NIET IS
GEMUTEERD. DE WILDKLEUR IS DE OORSPRONKELIJKE SOORT EIGEN KLEUR.
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Red het Vogelpark Woerden!
Woerden heeft een vogelpark. Het is een klein park met twee volières. Het lijkt niet veel maar het bete-
kent wel heel veel voor de bewoners van Woerden.
Het is heel erg jammer dat de gemeente Woerden heeft besloten om, in het kader van bezuinigingen, de
subsidie voor het onderhoud van de volières in te trekken per 2013. Betekent dit nu het einde van het
vogelparkje aan de Singel? Als het aan Avicultura en de st. Vrienden van het Vogelpark Woerden ligt niet!
Er zijn zoveel momenten die we ons kunnen herinneren van een bezoekje aan het vogelparkje. Een
wandeling met onze ouders of grootouders op een zondagmiddag naar het vogelparkje om naar de vo-
geltjes te kijken. Of als kind uit school tussen de middag even te stoppen bij de vogeltjes. Zoveel ouderen
rusten dagelijks even bij de volières uit en genieten in het zonnetje van de vogels. Ook de schoolkinderen
zijn elke dag bij de vogels te vinden. Met veel moeite klimmen ze op de groene buizen voor de volière
om beter bij de vogels te kunnen en om lekker even te klauteren. Moeders die hun kleintjes de vogeltjes
aanwijzen en verhalen vertellen over de vogels. Zoveel leuke herinneringen die wij zelf kennen en tot
op de dag van vandaag doorgeven aan onze kinderen. Dat kan en mag niet verdwijnen. Avicultura, de
vrijwilligers, en de st. Vrienden van het Vogelpark Woerden vragen uw hulp om de volières ook voor de
volgende generaties te behouden.
 
Wat kunnen wij doen?
In het parkje zorgen de vrijwilligers van Avicultura voor de vogels, voor hun voer, licht en warmte. Soms
herstellen ze het gaas omdat baldadige jongeren teveel hadden gedronken en het gaas vernielden omdat
ze even niet wisten wat ze met zichzelf en hun energie moesten doen. Dan komt de vrijwilliger van het
vogelpark en maakt het vogelhuis en park weer klaar voor de volgende dag. Ook de rommel die anderen
achterlaten na een gezellig samenzijn op het bankje voor de volières wordt door onze vrijwilligers op-
geruimd.En natuurlijk moeten we in actie komen om geld en mankracht in te zamelen voor het onderhoud
van de volières. Hoe wij dit gaan doen? Wij willen een sponsor diner organiseren en in de zomer een
gezellige rommelmarkt, braderie of een high tea met gezellige muziek in het park. Waar ligt uw voorkeur?
Dat horen wij graag van U.
 
 Wat kunt u doen?

Wij zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het vrijwilligersteam
kunnen versterken. Uw taken zullen bestaan uit het verzorgen van de vogels,
het onderhouden van de volières en het schoonhouden van het vogelparkje.
Ook kunnen wij hulp gebruiken bij het organiseren van de activiteiten om
het parkje te redden van de ondergang. Gaat uw voorkeur uit naar één be-
paalde taak, ook dan is uw hulp van harte welkom.

Adopteer een vogel! Voor € 10, € 20, € 50 en € 100 per half jaar helpt u met elkaar de vogels. Natuurlijk
kunt u ook een grote jaarlijkse donatie doen. Op de volière komt een groot sponsorbord met de namen
van onze grote sponsoren. Ook wordt u vermeldt op onze websites.
Adopteer de volière! Ook zijn wij op zoek naar mensen die het onderhoud, het voer of het gas en licht-
rekening voor hun rekening willen nemen.
Dankzij uw bijdragen is het mogelijk de benodigde € 5200 per jaar voor het onderhoud en behoud van
de volières bij een te brengen.
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij Avicultura tel.nr 06-46024782
Voor een donatie e-mailt u naar info@vriendenvogelparkwoerden.nl of belt u naar 06-30122816. 
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Home Shield
Home Shield is effectief tegen een veelvoud van kruipende insecten, waaronder mieren, kakkerlakken,
papiervisjes, pissebedden, bloedluizen, vogelmijt en vlooien. Home Shield is een fijne poeder, bestaande
uit speciaal geprepareerde fossiele plankton en heeft een puur fysische werking op de insecten en mijten
waardoor deze vervolgens geheel uitdrogen. Kruipende insecten die in aanraking komen met Home
Shield worden direct inactief en sterven binnen één dag.
 
Hoe werkt Home Shield ? 
De fossiele plankton heeft sterk absorberende eigenschappen, zelf voor oliën, wassen en vetten. Krui-
pende insecten bezitten een natuurlijke beschermende waslaag op hun buitenste omhulsel. Deze waslaag
zorgt ervoor dat ze niet uitdrogen. Worden de insecten echter bestoven met Home Shield, dan wordt
deze beschermlaag geabsorbeerd en de insecten drogen vervolgens uit.
Home Shield geeft een natuurlijke, langdurige en optimale bescherming.
 
Omdat het werkingsmechanisme natuurlijk is en gebaseerd op puur fysieke natuurwetten is schade aan
mens of dier uitgesloten. Zowel voor de milieubewuste consument als voor mensen die gevoelig zijn voor
chemische middelen biedt Home Shield een effectief en een volledig natuurlijk alternatief voor chemische
bestrijdingsmiddelen. Opname van fossiele plankton is veilig voor mens en dier. De Europese Biociden-
richtlijn (in Nederland : de Bestrijdingsmiddelenwet) is niet van toepassing.
Houdt Home Shield, net als bestrijdingsmiddelen, wel buiten bereik van kinderen.
 
Het gebruik.
Als we nu op een kwekershok komen dan valt het bijna overal op dat de groene poederbus met Home
Shield daar aanwezig is, en dat de meeste kwekers een goed resultaat erkennen. De meeste kwekers
gebruiken het in en rondom het nest, en in de naden van de kweekkooi.
Met andere woorden ze gebruiken het in de kweekkooi en ze zijn er ook degelijk van overtuigd dat het
in en rondom het nest de bloedluizen dood.
Het aanbrengen doet men het best gewoon boven in het afgemaakt nestje de poeder instrooien, deze
zakt vanzelf door het nest heen, en geeft een goede verdeling in het nest.
Verder wordt de kooi behandeld in naden en kieren met een borstel of een poederverstuiver. Men moet
erkennen dat het in de kweekkooi een zeer goed middel is.
Het is dus niet verwonderlijk dat men deze Home Shield poeder op steeds meer plaatsen tegenkomt.
 

 
 
 
 
 
 

 
Home Shield prijzen per stuk (incl. btw.) Knijpflacon   250  ml                
  1  -  5 stuks € 15,00
  6  -  11 stuks € 14,50
  12 - 23 stuks € 13,95
  24 stuks en meer € 13,50
  Nieuwe vulling   250 ml €    8,50
  Nieuwe vulling   500 ml €  15,50
  Nieuwe vulling 1000 ml €  28,00
 
Voor meer informatie, www.werfinsecten.nl
Als u Home Shield wilt aanschaffen kunt u dit bestellen via onze secretaris E. Westerhoud via mail of
telefoon. De bestelling zal dan 2 april tijdens de clubavond af te halen zijn.
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Aanmeldformulier
Vogelvereniging AVICULTURA Woerden.
 
Dhr./Mevr......................................................................................
Adres............................................................................................
Postcode......................................................................................
Woonplaats..................................................................................
Geboortedatum...........................................................................
Telefoonnummer.........................................................................
Kweeknummer............................................................................
E-mailadres..................................................................................
Datum..........................................................................................
 
Handtekening..............................................................................
 
De contributie voor leden is € 27,50
per jaar, jeugdleden betalen €. 13,75 en
gastleden € 13,00.  Elk lid betaalt € 1,50
als inschrijfgeld.  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

Avicultura op districttentoonstelling en Vogel 2012
 Op de districttentoonstelling in Dordrecht zijn door leden van
onze vereniging de volgende prijzen behaald:
John de Ruiter, bondskruis, een witte rijstvogel  met 93 punten.
Ed Westerhoud, goud, een wildkleur rijstvogel met 92 punten.
 
Op de nationale kampioenschappen in Apeldoorn:
Gerard van den Boogaard behaalde met zijn kleurkanaries vier prijzen:
-  Goud met een stam Geelmozaik type 2 met 370 punten.
-  Zilver met een enkeling Geelmozaik type 2 met 93- punten.
-  Brons met een enkeling Geelmozaik type 2 met 92+ punten.
-  Zilver met een Bont wit met 92 punten.
 
Piet de Groot, kampioen met een Pastel diamantvink met 93+ punten.
 
Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten.
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