Maart 2014

Vogelvereniging Avicultura Woerden

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.

www.aviculturawoerden.nl
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Colofon
Voorzitter:
G. Spelt
0348 – 431392
voorzitter@aviculturawoerden.nl

Van de Redactie
Het 2e clubblad van dit jaar komt een beetje
later dan geplant. Dit heeft te maken met
nieuwe advertenties.

We gaan eerst eens kennismaken met de nieuwe
voorzitter. Jan Venekamp heeft nieuws over de
koptekening van zebravink en neemt ze onder
de loep. Zowel de secretaris als de
ringencommissaris heeft een jaarverslag en zo
kunnen we lezen wat erin 2013 gebeurt is.
Ed Westerhoud heeft een verhaal over “Vogels
houden en kweken”.
Ook hebben we de resultaten op een rij gezet
van de leden die meegedaan hebben met de
nationale kampioenschappen, Vogel 2014.

Tot slot zoekt de redactie nog vrijwilligers die
graag mee willen werken aan dit clubblad.
Dit mag door het verzamelen van kopij of
bijvoorbeeld het schrijven van artikelen.

Inhoud
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De nieuwe voorzitter
De zebravink onder de loep

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

Agenda Avicultura
Jaarverslag 2013

Vogels houden en kweken

Vogel 2014
Verslag Ringencommissaris
Ringen bestellen 2015
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De nieuwe voorzitter
Ik ben Gertjan Spelt, de nieuwe voorzitter van Avicultura.

Het is allemaal begonnen in 1991 toen mijn eerste zebravinken
kocht van Gerard van den Boogaard. De kweek ging vrij makkelijk
dus moest er een volière komen. Heb toen een volière geplaatst
van 4 meter lang en 2 meter hoog, aan de schuur, met een
nachtverblijf in de schuur. Ben een aantal maanden begonnen met
kanaries rood agaat en rood isabel, waar ik in het eerste jaar brons
heb gehaald op de Nederlandse kampioenschappen.
Tegenwoordig heb ik de kleine parkieten, lutino en groen, die
samen met mijn zoon Dylan kweek. We hebben nog geen
resultaten maar de eerste eieren zijn gelegd. In 2012 heb ik mij
beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid. Heb het naar mijn
zin bij Avicultura want gezelligheid van de vereniging staat bij mij
voorop.
We timmeren aardig aan de weg en dat kun je wel zien aan alles wat we bereiken hebben. Denk dat we
daar aardig in zijn geslaagd met zijn allen. Zie alleen het clubgebouw al, dat steeds mooier wordt
zowel van binnen als buiten door de hulp van de leden. Vanaf dit jaar ga ik de taken overnemen van
Jaap Verhoog als voorzitter. Ik zal best nog de fijne kneepjes moeten leren als voorzitter maar hoop op
iedereen zijn medewerking. Verder hoop ik dat een ieder een goed kweekjaar heeft en dat we de
resultaten mogen zien op onze tentoonstelling van 2014.
Gertjan Spelt

De zebravink onder de loep
Tijdens de jaarlijkse technische dag van de zebravinken club zijn de
volgende punten onder de aandacht gebracht. Met ingang van het
nieuwe keurseizoen krijgt de koptekening bij de en de zebravinken
twee wang vlek eisen. Er wordt een proef periode in gesteld
waarbij gelet word welke koptekening de voorkeur van de
liefhebber krijgt. De ene eis een lichte wang vlek en de tweede is
een prominent aanwezige wang vlek. Het is dus aan de liefhebbers
welke wang vlek in de toekomst gevraagd word. Ook de tekening van de snavelstreep en de
oogstreep krijgen extra aandacht het wit tussen de oogstreep en snavelstreep vertoont steeds
meer zwarte puntjes dit moet zuiver wit zijn. De zwarte streep moet onder het oog beginnen en
in een dunne punt eindigt hij mag niet te breed worden ook hier word op gelet. Er zijn kleuren
waar zwarte zebratekening achter de wang vlek zichtbaar is dit word zwaar gestraft bij de kleur.
De zebratekening onder de snavel moet helemaal door lopen en geen witte vlek laten zien.
De timor zebravink is ook uit gebreid besproken de conclusie is dat
de huidige vorm gehandhaafd blijft. Er zijn ook bij de timor
zebravinken ook spontaan mutatie ontstaan bij de heer A. van
Leeuwen is een witte timor zebravink geboren deze was op
zebravinken show in Veenendaal te zien ook is er een grijze
mutatie vorm bekend. Door het ontstaan van deze mutatie
vormen is er besloten dat er een groep nieuwe mutatie aan het
vraag programma word toegevoegd. Om te voorkomen dat er via
de standaard zebravink kleuren worden overgebracht word er
streng op het model van de nieuwe mutanten gelet.
J. Venekamp
www.aviculturawoerden.nl
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Agenda 2014
Zaterdag 11 april – Paasbingo
vanaf 20:00 uur in het clubgebouw

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

Maandag 28 april - Videoavond
vanaf 20:00 uur

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

Zaterdag 14 juni – Opendag & Vogelmarkt
vanaf 10:00 uur
Nader informatie volgt.

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.
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Jaarverslag 2013
Traditiegetrouw wordt er bij Avicultura een nieuwjaarsreceptie gehouden.
Met het clubgebouw nog in kerstsfeer maar de kalender op 7 januari 2013 wordt het
nieuwe jaar van onze vereniging begonnen.
De vogelmarkten hebben een vaste plaats gekregen in de agenda en met het
keurmerk van de NBvV als goedgekeurde markt word die iedere tweede
zaterdag van de maand gehouden. De zomermaanden juli en augustus worden
overgeslagen en ook in de tentoonstellingsmaand november is er geen aparte
vogelmarkt. De ene keer wat meer bezoekers en de andere keer wat meer vogels
maar een activiteit die gewaardeerd wordt door de leden. Niet alleen leden maar
ook aspirant leden en andere belangstellenden weten het clubgebouw te vinden
tijdens de markten.
De paasbingo wordt dit jaar gehouden op 22 maart.

23 maart worden de vrijwilligers uitgenodigd om samen met hun partners te komen genieten van een
buffet en een drankje. Zonder vrijwilligers geen tentoonstelling en andere activiteiten dus daar mag
zeker een keer bij stilgestaan worden.
Op 15 april hebben Cees Diepstraten en Henk Dries een lezing verzorgd over licht. Een onderwerp
waar al veel over gezegd en geschreven is en waar nog veel over te leren is. Een interessante avond
door een tweetal heren die inmiddels aardig thuis zijn in Woerden.

Avicultura wilde ook dit jaar weer
aanwezig zijn op een activiteit in het
centrum en gekozen was voor
deelname aan de graskaasdag. Samen
met de klein dier vereniging werd een
kraam ingericht maar besloten is om
hier niet mee door te gaan. De
belangstelling van het publiek was niet
bijzonder groot waardoor het een lange en dit jaar ook koude dag werd voor de bestuursleden die in
de kraam aanwezig waren.
3 juni heeft Simon van der Luit een diapresentatie verzorgd over de bijzondere
vogels uit vogelpark Avifauna. Als verzorger heeft hij al veel kweekresultaten
behaald en met veel wetenswaardigheden heeft hij er een boeiende avond van
gemaakt.

Zaterdag 8 juni was een echte vogeldag. In de ochtend de
laatste vogelmarkt voor de vakantie en in de middag de
BBQ met als hoogtepunt de huldiging van de
jubilarissen. Een gezellige dag met de 25 en
50 jarige jubilarissen in het middelpunt van
de belangstelling.

www.aviculturawoerden.nl
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28 september de tafelkeuring met dit jaar vier keurmeesters om de jonge vogels van commentaar te
voorzien. De vogels werden gekeurd met officiële keurbriefjes en er werd een beste kanarie, tropische
vogel en kromsnavel aangewezen. De opkomst was prima en de deelnemers kunnen terugkijken op
een gezellige en leerzame dag.
Half november(14-16) stond de tentoonstelling weer op
het programma. Met weer een stijging van het aantal
inzendingen kunnen we rustig zeggen dat we op de
goede weg zijn.
Benieuwd of er in 2014 nog meer vogels te bewonderen
zijn. Die kans is er zeker want na de opheffing van het
Vinkie in Bodegraven hebben we er heel wat leden
bijgekregen.
Door een opschoning van het ledenbestand is het aantal
leden ongeveer gelijk gebleven.

Het jaar is afgesloten met de kerstbingo. Weer een jaar voorbij met de nodige activiteiten die onze
hobby nog steeds zeer de moeite waard maken.
Ed Westerhoud

Als vrijwilliger meeschrijven aan een fris,
boeiend en inspirerend verenigingsblad?
Avicultura is op zoek naar schrijftalent.
Voor ons clubblad zoeken we enkele nieuwe
redactieleden. Als redactielid ben je
verantwoordelijk voor de inhoud van ons
mooie verenigingsblad. Redactieleden krijgen
zelf ruimte in hun keuze voor onderwerpen.
Het verenigingsblad verschijnt 4x per jaar bij u
op de deurmat. Dit verenigingsblad vullen wij
met een thuis bij, afgelopen en aankomende
activiteiten en is daarmee informatief voor
iedere vogelliefhebber van deze vereniging.

Denk jij dat je een bijdrage kan leveren aan dit verenigingsblad, door het verzamelen van kopij of
bijvoorbeeld het schrijven van artikelen. Of heb je misschien zelf leuke ideeën, schroom dan niet en
contact op met de redactie.
De Redactie.
redactie@aviculturawoerden.nl
Telefoon: 0348-412091
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Vogels houden en kweken
Vogels houden en kweken is voor mij naast ontspanning ook het verbeteren van mijn stam vogels. Als
ik mensen die niks met vogels hebben dit vertel vragen ze regelmatig waarom ik vogels houd en geen
andere beesten. Ik ben opgegroeid in een dorp en mijn grote passie was het boerenleven. Als kind was
ik altijd op de boerderij te vinden tussen de beesten maar koeien waren favoriet. Door selectie en
fokken op gebruikseigenschappen weten de veehouders koeien op stal te krijgen die voldoen aan de
eisen van elke tijd. De eisen waar een moderne koe aan moet voldoen zijn onder andere een hoge
melkproductie, goede vruchtbaarheid en ze moet lang op de been blijven in de moderne stallen. Bij
vogels gaat het eigenlijk al jaren gedeeltelijk hetzelfde. Met behulp van de standaardeisen proberen de
kwekers vogels te kweken die een goed formaat en type hebben en daarnaast ook de juiste kleur
hebben. Zelf vind ik het belangrijk dat de vogels hun eigen eieren uitbroeden en zelf de jongen
grootbrengen. Dat dit bij lang niet alle vogelsoorten gebeurt is algemeen bekend maar als die vogels
mensen aanspreken zijn er altijd liefhebbers die via pleegouders toch de nodige jongen van deze
soorten op stok krijgen. Niks mis mee vind ik maar we moeten niet gaan overdrijven. Door kweek en
selectie vogels kweken die steeds minder vruchtbaar worden en ook nauwelijks kunnen vliegen of op
de stok kunnen blijven zitten spreekt mij persoonlijk niet aan. Door standaard eisen zo op te stellen
dat kwekers dergelijke vogels gaan kweken is toch wel een verantwoordelijkheid van de vogelbond
waar ook onze vereniging bij aan is gesloten.
Het houden en succesvol kweken van dergelijke vogels is ook slechts voor een
beperkte groep liefhebbers weggelegd. Een goed voorbeeld is de grasparkiet. In de
tijd dat ik tussen de koeien zat kweekte ik ook grasparkieten. Vogels die op de
tentoonstelling niet verder kwamen dan zesentachtig punten maar die zelf met
gemak vijf of meer jongen grootbrachten, dagelijks hun rondjes maakten in de
volière en waar ik veel plezier aan beleefde. Omdat ik ook mee wilde tellen op de
tentoonstelling ben ik vogels gaan kweken volgens de standaardeisen van die tijd.
De kweek met deze vogels was echter een heel ander verhaal. Een paar jongen bij
een koppel was al heel wat en deze vogels waren meer op de grond dan op de stok
te vinden. De lol ging er bij mij snel af dus het duurde niet lang voordat ik al deze vogels bij een
handelaar bracht. Enkele jaren geleden zijn de kleine grasparkieten zoals ik ze ooit kweekte weer in
het vraagprogramma opgenomen en het blijkt een succes te zijn. Beginnende liefhebbers maar ook
kwekers die al jaren vogels hebben beleven veel plezier aan deze sterke en kleurrijke vogels. Een stap
in de goede richting!
Zoals iedereen heeft kunnen lezen gaat de politiek zich steeds meer bemoeien met het houden van
hobbydieren. Een aantal zoogdieren zijn al verboden en ook voor vogels is men een lijst aan het
opstellen van soorten die niet meer in gevangenschap gehouden mogen worden.

Onze vogelbond is druk bezig de schade te beperken maar persoonlijk denk ik dat het een kwestie van
tijd is voordat engelse grasparkieten en ook andere soorten die te ver doorgefokt zijn niet meer
gekweekt en gehouden mogen worden. Zelf vind ik dit ook niet meer dan vanzelfsprekend. Waarom
geen plofkippen meer maar wel voor de hobby vogels creëren
die niet kunnen vliegen? Het word misschien toch tijd dat
keurmeesters hier mee aan de slag gaan en de standaardeisen
aanpassen aan deze ontwikkelingen. En waarom ik vogels
houd? In mijn tuin heb ik geen plaats voor koeien dus dan maar
kweken met beesten van een kleiner formaat.
Ed Westerhoud
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Vogel 2014
Bij de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn, Vogel
2013, waren ook leden van Avicultura aanwezig.
Ook hier staan de resultaten hun beste vogels.
 Gerard van den Boogaard
 Marco van der Bij

 Jan-Karel Reesink
 John de Ruiter

 Ed Westerhoud

93, 92 (Zilver) (Stel kanaries geel mozaïek type 2),
91 (Stel kanaries geel· mozaïek tp. 1),
91 (Ind. kanaries geel mozaïek tp. 2)
92 +91 +2 (185 punten) Brons met stel donkergroen
Catharina parkieten
91 (harlekijnen gekuifd), 91 (harlekijnen gladkop),
90, 90 (harlekijnen)
91, 91, 91 (Rijstvogel Wit ) , 91, (Rijstvogel mokka)
JMC Beste Mokkabruin Enk, 91 (Bruinborst Rietvink)
Brons stammen rijstvogel wildkleur 371 punten, 92-92-92-91-91
JMC Kleurslag Kampioen Opaal 92 punten.

Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten.

Verslag ringencommissaris 2013

Er zijn steeds meer mensen die op verzoek van de ringencommissaris het geld overmaken naar de
rekening van Avicultura, dat werkt in samenwerking met de penningmeester, erg fijn. Het mes snijdt
daardoor aan twee kanten, heb niet zo veel geld in huis, en de vereniging heeft het geld op tijd.
De hoeveelheid bestelde ringen is al jaren zo'n beetje hetzelfde, wel zie je een verschuiving van de wat
grotere ringen naar kleinere, wat misschien een verklaring is dat we steeds minder kromsnavels op
onze tentoonstelling te zien zijn. Het is bekend maar kan geen kwaad om nogmaals te herhalen,
bestellingen graag op tijd alleen met een officieel ingevuld formulier.
Marco van der Bij

Ringen bestellen 2015
Uiterlijk inleveren bij uw ringencommissaris:
Bestelronde 1: 05-05-14
Bestelronde 2: 20-09-14
Bestelronde 3: 20-01-15
Bestelronde 4: 20-03-15

Uitlevering na: 01-10-2014
Uitlevering na: 15-12-2014
Uitlevering na: 01-04-2015
Uitlevering na: 15-05-2015

De bestellijst is ook via de website van Avicultura & NBvV te downloaden.
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