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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 1ste clubblad lag hopelijk op tijd in uw 
brievenbus. Het jaar begon goed door een 
roofvogelavond/lezing te organiseren. Er was een 
fantastische opkomst en daarom zal het volgend 
jaar opnieuw georganiseerd worden. 
 
Ook de jaarvergadering komt er weer aan. We 
hopen op een grote opkomst. We hebben de agenda 
in dit clubblad geplaatst.  
 
Het clubblad van december 2015 heeft er een 
artikel in gestaan over veren van vogels. 
In dit clubblad staat er een vervolg hierover met 
name over de mutatie problemen. 
 
De Redactie 
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Colofon 
 

Voorzitter:   
G. Spelt 

 0348 – 431392 
voorzitter@aviculturawoerden.nl 

Secretaris:  
 E. Westerhoud 

 06 - 28977032 
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:   
T.A.M. Vermeulen 

 0348 - 692031 
ringen@aviculturawoerden.nl 

Website & Promotie:   
J. de Ruiter 

 0348-412091 
webmaster@aviculturawoerden.nl 

Redactie Clubblad 
clubblad@aviculturawoerden.nl 
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Roofvogelavond verzorgt door Jan de Bruin. 

Afgelopen maandag 22 februari hebben we opnieuw 

een roofvogelavond/lezing gehouden met een aantal 

roofvogels en uilen die Jan de Bruin heeft 

meegenomen. Dit keer heeft Jan een schildraaf 

(Jacob), kerkuil (Tyto), witwangdwergooruil (Sven) 

en een roodstaartbuizerd (Dexter) meegenomen. 

De opkomst was enorm, er waren zeker zo’n 40 

personen waarvan er ook enkele kinderen bij waren. 

Het aantal bezoekers is dus verdubbeld en kunnen 

we spreken over een zeer geslaagde avond. 

 

De kinderen mochten, Jan de Bruin, assisteren met het 

vliegen van de vogels. Niet alle vogels hadden er zin in 

om te vliegen. Zoals Dexter die moest wennen aan de 

mensen en het clubgebouw. De schildraaf Jacob en de 

kerkuil Tyto hadden daar geen last van en vlogen 

regelmatig door het clubgebouw op de hand van de 

kinderen. Ook mocht Jacob een rauw eitje eten. 

De krant AD regio Woerden was ook van de partij. 

de fotograaf, Rianne den Balvert, heeft de foto genomen 

voor de krant. 

Kortom een hele gezellige avond. En was u er niet bij? 

Volgend jaar komt hij weer met andere vogels dus houd 

de activiteiten van Avicultura in de gaten in 2017. 

Ook is het plan om bij Jan de Bruin een workshop te 

doen in juni 2016. Deze workshop zal worden 

gehouden in Roosendaal. Hierbij vragen wij een 

kleine bijdrage voor de workshop en de 

benzinekosten. We rijden dan met eigen auto’s er 

naartoe. Dan kunnen we onder andere vliegen met 

de vogels. Meer informatie zal binnenkort komen, 

dus houd de nieuwsbrieven in de gaten. 

 

John de Ruiter 
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Nieuws van de ringencommissaris 
Ik ben nu bijna een jaar ringencommissaris van Avicultura.  
Na 3 bestelronden heb ik een aardig beeld van hoe er ringen worden besteld. 
Na aanleiding hiervan heb ik een aantal zaken op een rijtje gezet zodat het bestellen van ringen in 
de toekomst (nog) soepeler kan gaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bestel uw ringen op tijd, voorkom teleurstelling als de ringen niet besteld kunnen worden 
omdat bijvoorbeeld de betaling nog niet binnen is. 

 Ringen kunnen alleen besteld worden via een ringenbestelformulier. 
 Betaal bij voorkeur via de bank. 
 Vul het bestelformulier duidelijk in, voorkom dat er door een onduidelijk handschrift de 

verkeerde ringen of de verkeerde maat bestelt wordt. 
 De machtiging die op het bestelformulier staat is alleen voor bondsleden die niet lid zijn van 

een vereniging, deze machtiging hoeft dus niet ingevuld te worden door leden van 
Avicultura. 

 Voorkom spoedbestellingen, het is nog altijd goedkoper om extra ringen te bestellen bij de 
gewone ringenbestelronde dan een spoedbestelling te doen. 

 Een spoedbestelling duurt toch nog zo’n 14 dagen. 
 Kijk bij het ringenreglement van de bond welke aantallen je kan bestellen, dus je kan 

bijvoorbeeld niet 17 ringen van 1 ringmaat bestellen. Dit wordt 15 of 20. 
 Na ontvangst van de ringen door de ringencommissaris zal hij deze in het clubgebouw 

neerleggen zodat deze op maandagavond of bij een activiteit op zaterdag opgehaald kunnen 
worden. 

 Opsturen van de ringen is mogelijk. Geeft dit tegelijk met het bestellen van de ringen aan, bij 
binnenkomst van de ringen houdt de ringencommissaris deze ringen achter en bepaald wat 
de verzendkosten zijn (dit heeft te maken met het gewicht). Na betaling van de 
verzendkosten stuurt de ringencommissaris deze op. 

 Vul het ringenformulier voor Europese cultuurvogels volledig in, vergeet de handtekening 
niet. 

 Bij de Europese cultuurvogels kan niet afgeweken worden in de ringmaat, deze staan vast bij 
de verschillende soorten. Bij het invoeren van de naam geeft het bestelprogramma direct de 
ringmaat van de betreffende vogel op. 

 Op de maandagavond voorafgaande aan de datum waarop de ringen besteld moeten zijn ben 
ik aanwezig in het clubgebouw. 

 

Met vriendelijke groet, 

Fedor Vermeulen  
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Uitnodiging Jaarvergadering 
 
Beste leden, 
 
Hierbij willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van de jaarvergadering van 2016. 
Deze zal gehouden worden op maandag 14 maart in het clubgebouw. 
 
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. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar voorzitter G.J. Spelt en  

2e penningmeester C. Vijfhuizen. 
10. Voorstel aanpassingen tentoonstellingsreglement met stemming. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Met betrekking tot agenda punt 9 kunnen kandidaten zich tot 24 uur voor aanvang van de 
vergadering aanmelden bij de secretaris. 
 
De notulen van de jaarvergadering 2015 en het financiële verslag kunt u inzien in ons clubgebouw. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Avicultura. 
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Agenda 2016 
 

Maandag 14 maart - Jaarvergadering 
Vanaf 20:00 uur  

 

Maandag 21 maart - Lezing Avifauna 
Vanaf 20:00 uur  

 

Zaterdag 9 april - Vogelmarkt 
van 10:00 - 13:00 uur 

 

Zaterdag 14 mei - Vogelmarkt 
van 10:00 - 13:00 uur 

 

maandag 23 mei - Vogelbespreking kanaries 
van 20:00 - 22:00 uur 

 

Zaterdag 11 juni - Vogelmarkt 
van 10:00 - 13:00 uur 

 

Zaterdag 18 juni - Jaarlijkse BBQ 
vanaf 17:00 uur 

 

 

Zaterdag 11 juni - Vogelmarkt 
van 10:00 - 13:00 uur 

 

Maandag 19 september - Jong Vogelavond 
Vanaf 19:30 uur inkooien,  

20:00 uur gaan we beginnen. 
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Vogelveren en andere mutatie problemen.  
  
Zoals de meeste leden weten ben ik een zebravinken kweker die vaak een nieuwe kleuren 
combinatie kweekt. Nu wil het soms met nieuwe mutatie of combinatie voorkomen dat er 
problemen ontstaan die moeilijk zijn te verbeteren. In het verleden was het probleem bij de Wang 
mutatie dat de jonge zebravinken blind of met hele kleine ogen geboren werden. Dit is door zeer 
strenge selectie deze verdwenen en hebben deze vogels nu mooie ogen. De Witborst mutatie had in 
het verleden een probleem met het formaat tot er plotseling een formaat verbetering optrad. Nu is 
het formaat zeer goed en ook de borsttekening bij de mannen is nu ook sterk verbeterd en toont nu 
een mooie witborst tekening. 
 

De eumomutatie heeft helaas een probleem met zich 
meegebracht, het veerprobleem. Dit is een erfelijke 
afwijking die ervoor zorgt dat de haakjes van de veren 
gemuteerd zijn, waardoor de vogels minder goed 
kunnen vliegen. Veel kwekers proberen door selectief 
te kweken de vliegprestaties te verbeteren.  Ook 
worden forse, lang bevederde, grijze zebravinken 
ingekweekt waardoor de eumolijn verbeterd. Over het 
algemeen kunnen de eumo’s tegenwoordig een stuk 
beter vliegen dan voor de millenniumwisseling.  

Deels is dit ook te danken aan de verbeterde voeding. 
Uit ervaring is gebleken dat de koppeling eumo x 
eumo een negatief effect heeft op de vliegvermogens 
van de jongen. Daarom wordt deze koppeling 
afgeraden. Ter illustratie ziet u twee foto’s van 
vleugels van eumo’s. Onder van een oranjeborst 
eumo bleekrug grijze pop die prima kan 
vliegen, boven van een jonge zwartborst eumo grijze 
man die minder goed kan vliegen. 

 

Jonge zwartborst eumo grijs (man) 

Het veerprobleem worden vanuit verschillende 
hoeken bestreden. Zo zijn er dus kwekers die selectief 
kweken en veel bereiken met goede voeding. Anderen 
proberen het veerprobleem los te koppelen van het 
eumogen. Het veerprobleem wordt gezien als aparte 
mutatie. Men gelooft dat de twee mutaties niet exact 
op hetzelfde chromosoom liggen, waardoor er in 

Oranjeborst bleekrug eumo grijs (pop)         theorie een mogelijkheid zou zijn om het      
veerprobleem los te koppelen van het eumogen. Als dat lukt, dan kunnen er eumo’s geboren 
worden zonder veerprobleem. Natuurlijk moeten we hierbij oppassen dat we niet het 
veerprobleem-gen in onze andere kleurslagen kweken. 
 
Maar nu moet de kweker er goed opletten dat hij de veer problemen niet overbrengt naar andere 
vogels. Door splitvogels die drager zijn van de bevedering problemen uit te sluiten van verdere 
kweek wordt voorkomend dat het hele bestand met het gebrek besmet word.  
 
Jan Venekamp & Eumo.nl         
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