NIEUWSBRIEF
“De Vogelvrienden” B.A.S.
Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S.
Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht
Huidig bestuur:
Voorzitter/2e penningmeester: L.Wooning, 0182-385921 (fr.wooning@live.nl)
Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl)
Penningmeester: G.M.Wiltenburg, 0348-552195 (gerard.wiltenburg@planet.nl)
Ringencomm./2e voorz. : H. Kaper, 06-15894057 (hakaper@planet.nl)
2e secretaris: S.vd Wel, (svanderwel@hetnet.nl)
TT secretaris : C.van Zwienen, 0182-352817 (avanzwienen@casema.nl)
Rabobank rekeningnummer algemeen: 30.73.54.032
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: 16.38.35.462
Maand: april 2013
1

Clubavond 29 april a.s. :
Dit wordt absoluut een interessante avond, want we hebben één van de
verzorgers van AVIFAUNA bereid gevonden een lezing te houden over het
kweken, verzorgen etc. van veelal bedreigde vogelsoorten.
Nu zult u wellicht zeggen : hebben we dat vorig jaar ook al niet gehad. Het
antwoord is ja. Wordt het dan exact hetzelfde. Het antwoord daarop is absoluut
NEE. De presentatie/lezing die op 29 april gehouden gaat worden is geheel nieuw
en bij ons nog nooit eerder vertoond. Uit ervaring weten we dat er vaak prachtige
dia’s vertoond worden om het verhaal te illustreren. Kom dus zeker want ook deze
avond moet je zeker niet missen. En …… voor hapjes gezorgd.

Afsluitingsavond voorseizoen
22 juni a.s. is de afsluitingsavond van het voorseizoen. De avond begint om 20:00 uur. We
zijn druk bezig met de voorbereidingen om er een leuke avond van te maken. Wat we gaan
doen is een verrassing. Een kleine aanwijzing : binnen en buiten wordt eerlijk verdeeld als
het gaat lukken. Reserveren in uw agenda is echt een aanrader !!

6 juli 2013 Fietstocht vanuit Bergambacht naar het
Loetbos.
In de vorige nieuwsbrief is het al aangekondigd. Op 6 juli a.s hebben we een
fietstocht naar het Loetbos kunnen organiseren onder begeleiding van Gerard
Dekker van het Zuid-Hollands Landschap. De tocht eindigt bij het Loetbos waar
we wat kunnen eten en drinken. De tocht met begeleiding/presentatie is gratis.
Hetgeen u nuttigt in het Loetbos beraden we ons nog. Bent u lid van het ZH
landschap neem dan uw pasje mee.
Historie van het Loetbos
Het Loetbos is een kleine veertig jaar geleden ontstaan. Het is een door de mens
gemaakt natuur- en recreatiegebied.
De Krimpenerwaard, het gebied waar o.a. het Loetbos in ligt, werd vroeger
voornamelijk gebruikt voor veenwinning. Sporen hiervan zijn nog steeds te zien in
de vele sloten in het gebied. Die werden vroeger gebruikt om het water van de
veenwinning af te voeren. Toen de veencultuur verdween zijn vele
veenmoerasgebieden omgezet in grote percelen, polders, voor de landbouw.
Langs het gebied stroomt het veenriviertje 'de Loet', een rivier met groene oevers.
Ongeveer veertig jaar geleden heeft de gemeente Krimpenerwaard rondom het
riviertje grote percelen grond opgekocht voor recreatiedoeleinden. Het bos langs
het riviertje heeft er haar naam aan ontleend.
De voormalige polders zijn weer teruggegeven aan de natuur. Die kreeg op de
meeste plekken vrij spel. In het resterende gedeelte werd hier en daar door
natuurbeschermers geholpen om de ontwikkeling van de natuur een handje te
helpen.
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Clubavond 7 oktober a.s. :
Hierbij alvast de
van 7 oktober a.s.

uitnodiging voor de clubavond

Op deze avond is dhr.
ons aan de hand van
Europese cultuurvogels.

Lou Megens onze gast, hij zal
beelden vertellen over de

Hij gaat uitgebreid in op
het houden en kweken van
insectenetende
Europese cultuurvogels. Er
wordt stilgestaan bij de
kweek, maar ook wordt er veel
aandacht gegeven aan het leven in de natuur van deze soorten. Veel informatie
komt uit zijn eigen kweekervaringen. Hij is ook auteur van 2 boeken n.l. ’t jaar
rond’ en ‘Europese cultuurvogels in op mars’.

BEURS
De eerstvolgende beurs is 27 april van 9:00-12:00 uur.

De Paardebloem
Bijna alle zaadetende vogels zijn verzot op paardenbloemenzaad maar ook op de
bladeren ervan welke ook nog een bloedzuiverende werking hebben. Pluk de rijpe
zaden voor het opengaan en knip met een schaar de pluizenbol eraf voordat u ze
aan de vogels voert. Om over een wintervoorraad te kunnen beschikken kunt u ze
ook invriezen.

BLOEDLUIS
Bij hogere temperaturen kunnen we weer te maken krijgen met bloedluis. Deze
ectoparasieten die onze vogels op de zenuwen werken, zuigen bloed met
meestal, vooral bij jonge vogels, sterfte tot gevolg. BIRDY-FINECT is een middel
om, wanneer zich een uitbraak van bloedluis voordoet, dit tegen te gaan.
Vernevel wekelijks gedurende 3 weken BIRDY-FINECT en u zult merken dat u de
bloedluis onder controle kunt krijgen. Daarna stapt u over op een preventieve
methode van 1 x nevelen om de 3 tot 4 weken. BIRDY-FINECT is een 100%
natuurlijk product zonder chemische stoffen. Het product droogt zowel de luizen
als de luizeneitjes uit. Met BIRDY-FINECT kunnen de vogels ongehinderd in de
kooien of verblijven blijven zitten. Wel moet het voer en het water tijdens het
nevelen worden verwijderd. Het product is in veel vogelspeciaalzaken te
verkrijgen. Bestellen via de webshop (www.birdy-products.com) is ook altijd
mogelijk.
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INTERVIEW De Vogelvrienden B.A.S.
Uw naam : Ton Bockmeulen, Lopik
Wanneer bent u met vogels begonnen en kunt u een beeld geven wat u zo al
in de loop der jaren in uw voliere/hok heeft gehad.
Als kind had ik altijd al dieren, kippen, loopeenden, hamsters en muizen. Mijn
eerste vogels waren sierduiven (meeuwtjes). Toen ik een jaar of 12 was kreeg ik
mijn eerste volière op de zolder met daarin zebravinken, japanse meeuwtjes en
zilverbekjes. Rond 1978 verhuisden we naar Lopik, waar ik een buitenvolière had
van 5x2x1 en 10 kleine volières op de zolder van de schuur (1,5x1x2) met o.a.
parkieten, prachtrosella’s, agapornissen, bourkesparkieten en
turquiosineparkieten.

Kunt u iets vertellen over de huisvesting van de vogels op dit moment ?
(foto’s zijn welkom)
Op dit moment heb ik 4 volières in de tuin, één van 8x1,5x2 en 3 volieres van
3,5x0,7x2 met een nachthok er tussenin van 2,7x1,4x2. De volières zijn beplant
met coniferen, buxus, brem en hedra. De planten staan gedeeltelijk in potten en
voor een ander deel in de volle grond. Regelmatig worden de planten afgespoten
waarbij tegelijkertijd de planten in de potten water krijgen. De bodem van de
buitenvolieres zijn gedeeltelijk bestraat, een stukje aarde en een gedeelte
rivierklinkers. Het nachthok is in tweeën gedeeld. Deel 1 wordt gebruikt door de
vogels in de volières; het tweede deel is bestemd voor de broedkooien.
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Welke vogels worden op dit moment gehouden en waarom heeft u juist
daarvoor gekozen ?
Tegenwoordig heb ik goudbuikjes, blauwfazantjes, tijgervinken, kleine
cubavinken, dornastrilde, st helenafazantjes, binzenastrilden en dwergkwartels. Ik
heb voor deze vogels gekozen omdat ik deze prachtvinken (de naam zegt het
eigenlijk al) erg mooi vind qua kleur en tekening. Om op de hoogte te blijven van
deze zogenaamde tropen ben ik lid lid geworden van de Speciaalclub Afrikaanse
Prachtvinken (SCAP)
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Heeft u nog wensen/plannen om in de toekomst andere vogelsoorten te
gaan houden ?
Nee geen andere vogelsoorten. Wel ben ik van plan de collectie uit te breiden met
oranje kaakjes en vuurvinken. Dat is vaak wel even zoeken naar mooie vogels
omdat er veel kaf tussen het koren wordt aangeboden.
Voer, water, verzorging, medicatie zijn belangrijke zaken wanneer we vogels
houden. Kunt u vertellen hoe u hiermee om gaat (soorten voer, iets in het
water, wat op de vloer etc.)
Het tropenzaad dat ik voer dat is van Van Himbergen. Verder krijgen de vogels
volierezaad, eivoer, onkruidzaden en regelmatig wat graszaden. Natuurlijk
ontbreekt ook kiemzaad niet op de menulijst. Verder krijgen de vogels wat
COMED producten zoals : kuurolie, winmix en megabactin. Op de vloer heb ik
schelpenzand. Op de plaatsen onder de zitstokken gooi wat ik wat houtsnippers.
Wanneer u jonge vogels kweekt worden die dan geringd om aan een
tentoonstelling deel te kunnen nemen ?
Ik ring de jonge vogels niet, omdat ik er erg onhandig in ben en ik vind dat ik de
nesten in de volieres niet te veel moet verstoren. Wel wil ik tezijnertijd in de open
klassen gaan deelnemen aan onze tentoonstelling.
Hebt u tips voor de vereniging om clubavonden, TT, afsluitingsavonden of
beursdagen voor (gast)leden interessanter te maken om te komen ?
Ik heb geen directe suggesties.

Wilt u eens wat anders, zo kan het ook !
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Agenda 2013
26 jan.
4 feb.
23 feb.
25 feb.
23 mrt.

Beurs (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering
Beurs (9:00-12:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Clubavond (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje;
25 mrt.
Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond)
8 apr.
Bestuursvergadering (20:00 u.)
9 apr.
Rayonvergadering (20:00 u.)
27 apr.
Beurs (9:00-12:00 u.)
Clubavond (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje;
29 apr.
Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond)
25 mei
Beurs (9:00-12:00 u.)
10 jun.
Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.)
22 jun.
Afsluitingsavond voorseizoen (20:00 u.)
6 jul.
Uitje naar het Loetbos
24 aug.
Beurs (9:00-12:00 u.)
26 aug.
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
14 sep.
Tafelkeuring (9:00-12:00 u.)
23 sep.
Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.)
28 sep.
Beurs (9:00-12:00 u.) + BBQ in de namiddag
Clubavond + inleveren TT formulieren (19:30-20:00 u. vragen/info
7 okt.
halfuurtje; vanaf 20:00 u. start programma)
14 okt.
Inschrijven + indelen in klasse etc.
19+21+26 okt. Opbouwen TT zaal
28 okt.
Zaal gereed maken voor het inkooien
29 okt.
Inkooien
30 okt.
Vogels keuren
31 okt.
Opening TT + evt. restant zaal aankleden
1 nov.
Zaal open TT
2 nov.
Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u.
4 nov.
Zaal opruimen
18 nov.
Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.)
23 nov.
Beurs (9:00-12:00 u.)
14 dec.
Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking (20:00 u.)
28 dec.
Beurs (9:00-12:00 u.)
6 jan. 2014 Bestuursvergadering (20:00 u.)
25 jan. 2014 Beurs (9:00-12:00 u.)
3 feb. 2014 Jaarvergadering (20:00 u.)
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