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De Boerenzwaluw
Ben al een tijdje bezig met het maken van foto’s van vogels. Ga regelmatig zondagochtend vroeg weg
en dit keer naar reeuwijkse hout. Daar kun je om de plas heen lopen. Zo kom ik een aantal vogels
tegen als de rietgors, rietzanger en de boerenzwaluw. Ik probeer zo dicht mogelijk bij te komen
zodat ik de vogel zo mooi mogelijk vast kan leggen. Zo kreeg ik laatst de gelegenheid om zeer dicht
bij een boerenzwaluw te komen, slechts 3 meter. Het resultaat staat op de cover van dit clubblad.
Even iets meer over de boerenzwaluw.
In het volksgeloof geldt de zwaluw als een geluksbrenger!
Het spreekwoord: "Eén zwaluw maakt nog geen zomer",
slaat op de vroege terugkeer van deze sympathieke trekvogel
in zijn broedgebied. Als Boerenzwaluwen half april druppelsgewijs terug beginnen te komen uit hun tropische
overwinteringsgebieden (Centraal- en West-Afrika), tot in
mei arriveert de grote massa en staat de zomer voor de deur.
Op jacht naar vliegende en rondzwevende insecten schieten
Boerenzwaluwen met pijlsnelle wendingen als rasechte
acrobaten door de lucht. Zwaluwen zijn zeer nuttige vogels:
1 zwaluw eet wel 50.000 vliegen, muggen en andere insecten
per week! Hun brede bek fungeert daarbij als vangnet. Bij slecht weer jagen ze laag boven de grond.
Bij mooi zomerweer zie je ze schijnbaar moeiteloos hoog in de lucht zweven; altijd dáár waar de
meeste insecten zijn. Drinken doen ze in volle vlucht, rakelings scherend over het wateroppervlak.
Het is bekend dat een mannetje meer succes heeft bij de vrouwtjes naarmate zijn staartpunten
langer zijn. Waarschijnlijk zijn mannetjes met lange staarten wendbaarder en daardoor in staat
meer insecten te vangen. Behalve aan zijn lange, diep gevorkte staart is de Boerenzwaluw gemakkelijk te herkennen aan zijn donker verenpak met metaalblauwe gloed, zijn roodbruine keel en
voorhoofd en roomwitte buik. Boerenzwaluwen die
de barre tocht van 9000 kilometer heen en weer
terug hebben overleefd, keren jaar na jaar op dezelfde broedplaats terug. Boerenzwaluwen nestelen
binnen gebouwen, liefst waarin dieren worden
gehouden. Het platteland is hun woongebied waar
ze, behalve in de stallen en schuren van boerderijen,
ook in de dorpen broedgelegenheid zoeken. Op beschutte, schemerdonkere plekjes in garages, carports en schuurtjes willen ze maar al te graag een
nest bouwen, op voorwaarde dat ze altijd vrij in en
uit kunnen vliegen! Meestal wordt het oude nest
hersteld en opnieuw door het zwaluwpaar in gebruik genomen; dat spaart tijd en energie! Als volleerde metselaars bouwen het mannetje en
vrouwtje samen het komvormige nest van wel 2000 piepkleine kluitjes modder. Die plakken ze met
speeksel laagje voor laagje aan elkaar. Voor de stevigheid wordt de specie met gras, stro en zelfs
paardenhaar doorweven. Het vrouwtje bekleedt de binnenkant met veertjes. Boerenzwaluwen
broeden solitair of in relatief kleine kolonies. Gemiddeld worden vijf eitjes gelegd waaruit na 2
weken broeden de jongen verschijnen. In de 3 weken dat ze in het nest zitten, vangen beide ouders
tienduizenden insecten voor hun kroost. Vaak begint het zwaluwpaar aan een tweede en zelfs nog
wel eens aan een derde legsel. Soms helpen de uitgevlogen jongen hun ouders mee met het voeren
van de nestjongen. In september beginnen de meeste Boerenzwaluwen aan de terugtocht. De paren
met een 3e broed vertrekken soms pas begin november.
John de Ruiter
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Oost-West
Ik ben mijn verhaal vorige keer gestopt met de mededeling
dat er ook bij de dode jongen die opgestuurd waren voor
onderzoek niks gevonden was. Er was echter over het hoofd
gezien dat er nog een jong was opgestuurd en hier werd wel
een ziekte aangetoond. Het bleek om de campylobacter
bacterie te gaan. Nader onderzoek moest nog uitwijzen om
welke stam het ging. Zodra dat bekend was kon er met een
gerichte behandeling begonnen worden. Enkele dagen later
het bericht met de specificatie. Medicijnen gehaald en de behandeling om de bacterie te bestrijden
kon gestart worden. Drie weken lang medicijnen door het water en als het resultaat onvoldoende
was nogmaals drie weken. Na ruim een week zag ik vooral bij de zebravinken verbetering. De mest
werd dikker en vogels die er tot die tijd niet heel florissant uitzagen kwamen beter in conditie. Bij
de rijstvogels ging het ook beter maar er sneuvelden nog wel enkele volwassen poppen. Dood van
de een op de andere dag maar met een opgezette lever, een kenmerk van de campylobacter
bacterie. Een ander kenmerk van de bacterie is dat bepaalde groepen vogels vooral drager zijn
maar er zelden aan sterven en dat er juist bij vinken veel sterfte op kan treden. Zou het dan toch
niet alleen aan de Oosten wind gelegen hebben dat er veel jonge zebravinken binnen een paar
dagen dood waren?

Na drie weken gestopt met de medicijnen en het een week aangekeken.
Was zeker niet ontevreden maar in een super conditie waren de
zebravinken nog niet. Bij de rijstvogels lijkt alles in orde. Ik had bij twee
koppels nog eieren en deze kwamen zonder problemen uit. Tijdens de
vakantie zijn deze uitgegroeid tot gezonde jongen en zo had ik bij twee
koppels weer 9 jongen. Diezelfde koppels hebben in de tweede ronde
tien jongen grootgebracht die ook weer gezond zijn. Van twee koppels
dus weer even negentien jongen op stok en er zitten al een paar hele
forse bij!! Omdat ik nog niet tevreden ben over de conditie van de
zebravinken ben ik met een tweede kuur van drie weken gestart. Na
anderhalve week weer verbetering en nu maar afwachten of deze keer
afdoende is. Als aanvulling op de medicijnen ga ik de kooien extra
schoonmaken en ontsmetten en hoop dan dat de bacterie echt verleden tijd is. Weet wel dat ik mijn
vogels goed in de gaten zal houden want ben nu al weer aan de voorbereiding van het
tentoonstellingsseizoen begonnen. Zowel bij zebravinken als rijstvogels haal je de laatste punten
binnen met de conditie dus bij twijfel zal ik toch weer richting de dierenarts moeten. Hoop echter
dat dat niet nodig is want van te veel medicijnen is volgens mij ook nog nooit een vogel beter
geworden. Basis is bij mij een sterke vogel die zonder veel aanvullingen op de voeding een strak
verenpak heeft. Tijdens de eerste selectie gaan dus alle twijfelachtige vogels eruit en daarna zal er
nog een tweede strenge selectie volgen. Wel oppassen dat ik bij de rijstvogels niet alle kleine vogels
uit selecteer. Hiermee loop je het risico alle poppen weg te doen. Voor de tentoonstelling zijn de
mannen echter het meest geschikt maar er zullen er toch ook een aantal weg moeten. Streng
selecteren op buikkleur, aftekening van de wangvlek en nekbandje dus en doorgaan met de beste
vogels. Alleen dan kunnen de resultaten van het vorige seizoen weer verbeterd worden en dat is
waar je toch het hele jaar voor bezig bent. Tenminste, voor een deel want ik beleef elke dag veel
plezier aan mijn vogels en na een half uurtje voeren raak ik de stress van de dag zeker kwijt. Ook
dat telt!
Ed Westerhoud.
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Vogeltentoonstelling

Agenda 2013
Zaterdag 28 september - Tafelkeuring
Van 10:00 - 14:00 uur in het
clubgebouw

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

Zaterdag 14, 15 en 16 november –
Vogeltentoonstelling Avicultura

Zaterdag 14 december – Vogelmarkt
van 10:00 – 13:00 uur

Net de vakantie achter de rug en dan is het
alweer tijd voor het bestuur om na te
denken over de komende vogeltentoonstelling. Een punt dat jaarlijks ter discussie
staat, zowel in de tentoonstellingscommissie als bij inzenders is het uitreiken
van kampioensbekers. Steeds meer horen
we van leden die al jarenlang meedoen aan
de tentoonstelling dat ze op bekers zijn
“uitgekeken”. We beseffen dat er leden
zijn, waaronder mijn persoon, die liever
een beker krijgen als onderscheiding.
Maar tijden, mensen en meningen veranderen en we denken dat we nu meer
inzenders een plezier doen met een
oorkonde met foto van de kampioensvogel en een hieraan verbonden geldprijs.
Voor de jeugd zullen er bekers blijven
worden uitgereikt en ook de klassementsbekers blijven. Wilt u reageren?:
secretaris@aviculturawoerden.nl
Jaap Verhoog
Voorzitter
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Nieuws van de tentoonstellingscommissie
Na de evaluatie van de vorige tentoonstelling hebben we weer besloten een aantal wijzigingen door
te voeren. Hieronder de wijzigingen die voor de inzenders van belang zijn:
- Het inschrijfgeld is voor enkelingen van de 1e t/m de 8e vogel is 1,25 euro.
Enkelingen van de 9e t/m 16e vogel is 0,75 euro.
Stammen 4,00 euro per stam.
Halve stammen 2,00 euro per halve stam.
Vanaf de 17e vogel gratis.
- De catalogus en administratiekosten zijn 3,50 euro.
- Voor de vogels in de verkoopklasse gelden dezelfde regels als van het vogelmarktreglement.
Avicultura heeft het keurmerk van de NBvV.
- Dit jaar zullen voor het eerst ook halve stammen gevraagd worden.
- Voor leden van Avicultura wordt
een rijstvogelwisselbeker
beschikbaar gesteld. Als de beker 3
jaar achter elkaar word gewonnen
mag de inzender de beker houden.
We hopen op een groot aantal
inzendingen!
Namens de tentoonstellingscommissie,
Ed Westerhoud

Geen contributie betalen = geen lid meer zijn.
Op de gestelde deadline van 31 juli moesten we tot onze grote teleurstelling vaststellen dat aantal
leden van de contributiegelden nog niet binnen zijn. Dit is buitengewoon teleurstellend. Een lid is
pas echt lid, als hij zijn contributie heeft betaald. Als vereniging zijn we zuinig op onze leden en we
gaan ver om ze te houden. Maar er zijn ook grenzen. Er zijn formulieren opgestuurd waarmee
automatisch betaald kan worden. Dat scheelt vergeten en is voor de verwerking veel handiger.
Een groot deel van de Avicultura leden laat er geen gras over groeien en heeft vlot de contributie
betaald, en heeft een machtiging afgegeven. Een ander deel deed dit alsnog na de eerste
herinnering.

Helaas is er een groep hardnekkige nog-niet-betalers. Dezen hebben nog een mail of brief gehad én
zijn allemaal gebeld. De laatsten van hen die nog niet betaald hebben, hebben tot uiterlijk 31
november 2013 om te zorgen dat hun contributie betaald is. Vanaf heden die nog niet betaald
hebben, word er geen clubblad verstuurd en kan men niet meedoen aan onze tentoonstelling in
november 2013.
Royement bij niet betalen
Helaas, het is niet anders, maar wie op 31 november 2013 nog steeds niet de contributie heeft
betaald, zal geroyeerd worden als lid van de vogelvereniging Avicultura.

Nooit meer te laat
Er is een eenvoudige manier om te zorgen dat je nooit te laat bent met je contributie en dat is door
het afgeven van een machtiging tot automatische incasso. Dat kan door het automatische incasso
formulier naar de penningmeester te sturen.
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Het bestuur.
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