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Agenda 2013 

Maandag 18 maart - Jaarvergadering 
vanaf 20:00 uur in het clubgebouw 

 
Vrijdag 22 maart - Paasbingo 
vanaf 20:00 uur in het clubgebouw 

                            
Zaterdag 13 april - Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

   
Maandag 15 april – Lezing Licht 
Vanaf 20:00 uur in het clubgebouw 

                            
 Zaterdag 11 mei - Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

   
Maandag 3 juni - lezing Avifauna 
met Simon van der Luit 
Voor meer informatie, zie in dit blad 
Aanvang 20:00 uur in het clubgebouw  

                            
Zaterdag 8 Juni - Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur  

                             
Zaterdag 8 Juni - Avicultura's Barbecue 
€ 15,00 euro p.p. incl. drank 

                            
Zaterdag 28 september - Tafelkeuring 
nadere informatie volgt. 
 

Lezing Licht 
 
Over licht word veel gesproken en 
iedereen heeft zijn eigen methode om de 
vogels in de juiste conditie te krijgen voor 
kweek en tentoonstellingen. De een houd 
zijn vogels het hele jaar door op dezelfde 
uren licht en de ander werkt met schema’s. 
Voor tropen is het niet nodig om met 
verlichtingsschema’s te werken voor een 
goede broedconditie maar mijn ervaring is 
dat er dan andere problemen kunnen 
ontstaan. Nadat ik hier tijdens afgelopen 
tentoonstelling met Cees Diepstraten over 
sprak heb ik van hem een aantal tips 
gekregen hoe hij(voor kanaries) en 
Joke(voor tropen) de vogels in kweek en 
tentoonstellingsconditie brengen. Volgens 
mij een helder verhaal waar ook andere 
kwekers hun voordeel mee kunnen doen. 
Maandagavond 15 april komen Cees 
Diepstraten en Henk Dries een lezing over 
dit onderwerp houden. De avond zal 
beginnen om 20:00 uur in het clubgebouw 
aan de Singel. Na de lezing is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om 
de lezing bij te wonen en er met elkaar een 
leerzame en gezellige avond van te maken. 

Ed Westerhoud 
 

 

3



www.aviculturawoerden.nl

Lezing door Simon van der 
Luit, verzorger bij vogelpark 
Avifauna 
Op maandag 3 juni hebben we de heer van der 
Luit uitgenodigd om een lezing bij onze 
vereniging te houden. Van der Luit is als 
verzorger  bij vogelpark Avifauna in Alphen 

aan den Rijn werkzaam. Dit vogelpark heeft een grote collectie vogels uit alle delen van 
de wereld. Naast het tentoonstellen aan het publiek probeert men er ook 
kweekresultaten te behalen. Regelmatig komen er jongen van zeldzame vogels uit het ei. 
Tijdens de lezing verteld de heer van der Luit hoe deze resultaten bereikt worden. Ook 
verteld hij hoe de vogels in Avifauna gehouden worden en hoe alles zo aantrekkelijk 
mogelijk voor het publiek gemaakt word. Naast zijn verhaal heeft hij een diapresentatie. 
We zijn er zeker van dat deze spreker een leerzame en leuke avond zal verzorgen en 
nodigen iedereen van harte uit er bij te zijn. Natuurlijk zijn familieleden en anderen ook 
welkom. 

Erfelijkheidsleer
Erfelijkheidsleer zal niet meer in het
clubblad staan.Het volledige bestand kan
iedereen op de website vinden.
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Gerard van den Boogaard
Hallo Allemaal,Deze maand mag ik iets vertellen over mijn vogelhobby. In 1962 ben ik begonnen met
mijn allereerste vogels, mussen, wij mijn tweeling broer Paul en ik, mochten bij buurvrouw Ruys, die
een leegstaande volière had, mussen en spreeuwen vangen, die wij in zelfgetimmerde kooitjes probeer-
de in leven te houden, wat met de mussen beter lukte, dan met de spreeuwen. In 1965 zijn we naar
Woerden verhuisd, naar de Tulpstraat, kort na de verhuizing werd er een volière gebouwd waar eerst
wat parkietjes bij Verweij werden aangeschaft. Die broeden zo goed dat mijn Moeder crazy werd van de
herrie, die ze met elkaar maakte. Alle parkieten weggedaan naar de winkel van Krijn Verbruggen op de
Nieuwendijk, Ik kwam graag bij Krijn in zijn winkeltje, en achter het huis had hij een super grote volière,
ik vond het prachtig als hij vogels ging vangen, en hoe ongelooflijk makkelijk Krijn dat deed. Na de par-
kieten werden er 4 koppeltjes zebravinken aangeschaft, die graag in de parkietenblokken gingen broe-
den, resultaat eind van de zomer 80 zebravinken gekweekt, een hok vol, maar veel minder herrie geluk-
kig. Door enkele jaren steeds op de zelfde manier te selecteren met de zebravinken kreeg ik popjes met
wangtekening, zonder veel kleur overigens, onbewust misschien het begin van een nieuwe kleurslag.
Toen ik al mijn zebravinken wegbracht naar de nieuwe winkel van Krijn op de Kruittorenweg inmiddels
dacht hij dat ik enkel mannen bij me had, maar ik kon hem overtuigen dat er veel popjes bij zaten. En-
kele uren later kwam er een zebravinkenkweker uit Harmelen op een bromfiets, aan de deur, die alle
vogels van Krijn had gekocht, en van mij precies wilde weten hoe ik ze had gekweekt, toen had ik wel
een beetje spijt dat ik alles had verkocht. In 1885 ben ik in de Johannes Bosboomstraat met wildzangvo-
gels begonnen, putters, sijsjes en kneutjes gekweekt, soms deed ik een handje negerzaad op een
schaaltje, en dan liep ik de volière uit een rondje door de tuin, met een paar sijsjes op het bakje, ze
konden zo wegvliegen maar aten gewoon hun zaadjes op, wel op tijd weer terug het hok in natuurlijk.In
1990 ben ik serieus kanaries gaan kweken om ook aan de tentoonstellingen mee te kunnen doen, eerst
roodagaat, daarna agaatopaal en geelmozaïek, de mozaïekkanaries heb ik nog steeds.Momenteel ben ik
ook met wit en witbont aan het kweken, de bonte vogels worden al enkele jaren door de NBvV gevraagd
op de tentoonstellingen, ze moeten wel een mooie gelijkmatige tekening hebben, wat erg moeilijk is, het
kweken vind ik het leukste om te doen, proberen betere vogels te krijgen in je vogelstam.
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vervolg Thuis bij....
De tentoonstellingen waar ik elk jaar heen ga zijn,
Avicultura in Woerden, het Vinkie in Bodegravenen
het Nederlands kampioenschap in Apeldoorn. Ook
heb ik 2X aan de wereldkampioenschappen mee-
gedaan 1X in België en 1X in Duitsland. Mijn wens
is nog eens Wereldkampioen te worden, want dat
ben ik nog niet geweest, Matthijs mijn zoon heeft
ook aardigheid in de vogels wat ik ontzettend leuk
vind, hij heeft rijstvogels, ook al goede vogels voor
de tentoonstellingen. (vorig jaar mooiste vogel van
de show in Bodegraven). De gezelligheid van de
praatavond op maandag en de vogelbeursjes op
zaterdag elke maand zal ik niet gauw overslaan,
want samen onze hobby belevenis het mooiste wat
er is. Gerard van den Boogaard

Rondreis door Cuba 
  
Tijdens mijn rondreis door Cuba heb ik diverse vogels gezien waar ik 
de naam niet van ken. In een parkje zag ik een vogel zo groot als een 
spreeuw, hij was helemaal git zwart en had luide zang. 
In de bloeiende struiken bij het terras van ons hotel, daar vlogen 
enkele kolibries rond, de mussen waren hier ook ruim aanwezig ze 
kwamen zelfs in de ontbijtzaal. De kleine witte reigers waren altijd in 
de buurt van de grazende koeien. Op de reis zag je de zwarte gieren 
vliegen soms op de autoweg bij een dood dier. Wij waren aan gekomen 
in Santiago de Cuba en liepen door en drukke winkel straat toen mijn 
aandacht getrokken werd door een luid gekwetter van parkieten.  
Op zoek naar het geluid hing er een klein handgeschreven bordje dat 

er een tententoonstelling was. Nu zien binnen te komen want de deur zat dicht, na lang en hard kloppen ging 
de deur op en kier in mijn beste spaans duidelijk gemaakt dat wij uit Holland kwamen en ook vogelliefhebbers 
waren. Nu mochten wij erin om enkele foto's te maken. Wat ik zag deed me toch even schrikken de vogels 
zaten in een soort draad kooien zonder bodem. Om te voorkomen dat de onder zittende vogels bevuild werden 
had men er een stuk karton tussen gezet. De kwaliteit van de vogel was voor ons heel matig. Het postuur van 
grasparkieten waren kleiner en smaller dan bij ons. Er waren diverse soorten agaporniden, ook hier was de 
kwaliteit erg matig, maar er waren wel diverse kleurmutatie‘s. De voeding was erg eenzijdig een soort rijst, 
haver en wat zonnepitten. Er was ook en verkoop klasse, hier zag ik enkele japansemeeuwtjes te koop 18 peso 
per stuk, 25 peso is 80 euro cent. Het was voor ons toch een leuke belevenis om dit te zien.  
Een eind verder in de straat was een dierenwinkel ok hier en bezoek gebracht. Er waren vissen en jonge  
konijnen te koop. Ook waren er nog enkele vogels tekoop, een grijze 
valkparkiet kostte 180 peso en een agapornis 40 peso. Het beeld dat ik 
hier van kreeg is dat wij het hier toch goed voor elkaar hebben en 
dat onze vogels door voeding en selectie die hoge standaard hebben. 
Maar dat dit alles ook een kwestie van geld is, het gemiddelde loon van 
een cubaan is 225 peso ( +/- 10 euro) per maand en daar kan je weinig 
mee doen in je hobby. 
 
Jan Venekamp 
 

6



7



www.aviculturawoerden.nl
8



Verenigingsnieuws 
 
 
Contributie 2013 
 
Hierbij verzoeken wij de leden die de contributie over 2013 nog niet hebben 
voldaan dit per omgaande te voldoen. 
 
De contributie voor leden is € 30,00. 
Voor gastleden €15,00 en jeugdleden € 15,00. 
 
Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op: 
Postgiro 705830 t.n.v. Avicultura. 
 
 
Uitnodiging jaarvergadering 2013 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering op 18 maart. Naast de 
verschillende jaarverslagen komen er ook andere onderwerpen aan bod. Zo zijn 
we als bestuur druk bezig om het clubgebouw te onderhouden. Ook zijn er 
wijzigingen bij de gemeente volière en veranderingen in het bestuur. Wij willen 
iedereen graag mee laten denken over de  ontwikkelingen binnen onze 
vereniging en hopen op jullie komst. 
 
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 
 
Ed Westerhoud 
Secretaris Avicultura 
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Jaarverslag 2012 

Dit jaar voor mij alweer de derde keer dat ik het jaarverslag schrijf. 

Even terug in de tijd en met de clubbladen van afgelopen jaar erbij een beknopte 
opsomming van de activiteiten van Onze Vereniging. Het eerste clubblad in de nieuwe 
stijl zorgde overigens wel voor wat verwarring omdat sommige leden dachten dat Onze 
Vogels op de mat viel. Een mooi visite kaartje voor de club! Dat even vooraf, de eerste 
officiële  activiteit van het jaar was weer de nieuwjaarsreceptie. Op zaterdag 11 februari 
is de eerste vogelmarkt van het jaar gehouden. Het bestuur heeft besloten dat we de 
vogelmarkten, op de zomermaanden en de tentoonstellingsmaand na, iedere tweede 
zaterdag van de maand gaan houden. Naast een wisselend aanbod van vogels is het een 
activiteit waar we iedere keer nieuwe gezichten zien en iedereen graag van advies en 
raad voorzien. Maandag 19 maart de jaarvergadering. Opnieuw een nieuw bestuurslid 
erbij. Gert-Jan Spelt komt het team versterken als algemeen bestuurslid en Jaap Verhoog 
deelt mee nog weer een jaar te blijven als voorzitter. Pasen en Pinksteren vallen nooit op 
een dag maar zeker is wel dat Cees Vijfhuizen de paasbingo organiseert. In 2012 op 
vrijdag 23 maart. Maandag 12 mei doet de promotie tour van Witte Molen ook Woerden 
aan. Cees Diepstraten en Henk Dries verzorgen een leerzame avond over vogelvoeding. 
De avond is goed bezocht en naast het nodige promotiemateriaal zeker niet alleen maar 
reclame. Op zaterdag 30 juni hebben we een barbecue georganiseerd. Hoewel het ook 
hier wel weer over vogels ging( hoe kan het ook anders?) is dit een leuke gelegenheid 
om iedereen is van een andere kant te leren kennen. Een leuke gemoedelijke sfeer en de 
catering in handen van familie De Ruiter. Super! In september is er naast de vogelmarkt 
en de clubavonden op maandagavond op zaterdag 29 september een tafelkeuring met 
aansluitend een lezing georganiseerd. De vier aanwezige keurmeesters hebben de 
hebben de vogels van deskundig advies voorzien. De lezing over vererving was best 
pittig en toen de techniek ons ook nog in de steek liet werd besloten de dag met een 
drankje af te sluiten. Ook niet verkeerd. Half november weer het hoogtepunt van het 
jaar. Dit jaar helaas wat minder inzenders. Enkele inzenders van vorige jaren kozen voor 
een andere tentoonstelling en ook de verhoging van het inschrijfgeld koste ons vogels. In 
2013 weer het inschrijfgeld op het oude bedrag. Kom maar weer op met de vogels dit 
jaar. Het jaar word traditie getrouw afgesloten met de kerstbingo. 

Zoals jullie zien zijn er ook in 2012 weer voldoende activiteiten georganiseerd. 
Een groeiende groep bestuursleden en vrijwilligers zorgt ervoor dat ik ook volgend jaar 
weer een uitgebreid jaarverslag kan schrijven.  
Genoeg te doen dus voor de 70 leden en 7 gastleden. 

Ed Westerhoud 
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District tentoonstelling Noordwijk en bondskampioenschappen Apeldoorn 

Na vorig jaar voor het eerst aan de district kampioenschappen te hebben meegedaan 
heb ik dit seizoen voor het eerst meegedaan aan de bondskampioenschappen. In 2011 
was de districtstentoonstelling in Dordrecht. Dit kampioenschap werd gehouden in het 
plaatselijke Wellant college. Een ruime locatie en een aantal leerlingen van de school zijn 
betrokken bij de organisatie. Hoewel mijn verwachtingen niet heel hoog gespannen 
waren behaalde mijn vogels prima resultaten. In 2012 was de district tentoonstelling in 
Noordwijk. Een wat minder ruime locatie maar een leuke en gezellige sfeer in theater de 
Muze. Met ook dit jaar weer prima resultaten en een goede generale repetitie voor de 
bondskampioenschappen in Apeldoorn. De uitvoering in Apeldoorn: met drie keer 90 en 
drie keer 91 punten niet slecht! 

Veel liefhebbers hebben het idee dat hun vogels niet goed genoeg zijn voor de grotere 
kampioenschappen. Ook ik had eerder die gedachte maar na enkele jaren meedoen ben 
ik daar heel anders over gaan denken. Als je zorgt dat je beste vogels in prima conditie 
en rustig  zijn, de kooien waarin je je vogels opkooit schoon zijn en goed in verf zitten 
verdien je zo zelf de laatste punten. De keurmeesters op de grotere shows zijn 
gespecialiseerd en weten de vogels goed op hun waarde te beoordelen. Zo kan een vogel 
op een kleine onderlinge show compleet weg gekeurd worden en op het district goede 
resultaten behalen. Als voorbeeld een rijstvogel die op een onderlinge show slechts 86 
punten kreeg met een hele lijst aan op en aanmerkingen. Enige tijd later op het district 
90 punten met de opmerking dat de vogel een prima kleur heeft en volgend jaar als hij 
uitgegroeid is nog hoger kan scoren. 

Een aantal leden doet al mee aan de bondskampioenschappen maar hierbij wil ik ook 
nog een keer jullie aandacht voor de komende district tentoonstelling. Dit jaar opnieuw 
in Dordrecht dus een prima locatie en organisatie.  Eerst maar eens een aantal jonge 
vogels op stok krijgen maar ik ben zeker weer van de partij. Jullie ook? 

Ed Westerhoud 
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