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Oprichting 1 januari 2018 

Voorheen: 

- Westlandse Vogel Vrienden 

- De Edelzanger 

- De Liervogel 

Nieuwsbrief 
 

Vogel van de maan
d: 

De Putter 
De putter of distelvink (Carduelis carduelis) is 
een zangvogel uit de familie der vinkachtigen. Het oor-
spronkelijke verspreidingsgebied van de putter beslaat 
een groot deel van Europa, delen van Noord-Afrika en het 
westen van Azië. Daarbuiten is de put-
ter geïntroduceerd in Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-
 en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. 

De putter is een relatief slanke vink met een kenmerkende kopte-
kening. Zijn rode gezicht is omlijst met een brede witte band, terwijl 
het achterhoofd zwart is. Over de zwarte vleugels loopt in de lengte 
een brede gele band. Verder is het verenkleed lichtbruin op de rug 
en de flanken, wit op de onderzijde en zwart op de staart. 

In de westerse wereld wordt de putter sinds lange tijd als kooivogel gehouden. Sommige putten met een 

klein emmertje zelf hun water uit een waterreservoir. Hieraan dankt de putter zijn Nederlandse naam. 

Ik heb in mijn vogelschuur twee putterkooien hangen. Hiervan foto’s zodat u een indruk kunt krijgen hoe deze kooien eruit 

zien.  

Van Peter Smit ontving ik een leuk artikel over zijn beleving bij de vogelhobby. Hij doet een leuk idee van de hand. Het doorgeven 

van de vleugelpen. Als je gevraagd wordt om een artikel te schrijven doe het dan. Hierdoor zorg je er mede voor dat de nieuwsbrief in 

stand blijft. Bij veel verenigingen zie je nog één A-4tje waarop de volgende datum wordt aangegeven van een ledenbijeenkomst. Wij 

kunnen als vereniging hierin onderscheidend blijven. Het is echter wel zaak om hieraan bij te dragen. Bovendien geeft het inzicht hoe 

andere leden hun hobby beleven, waar zij de vogels houden, wat zij belangrijk vinden. Het kan je net even dat steuntje in de goede 

richting geven om je hobby intenser te beleven. Uiteindelijk is het welzijn van je vogels het belangrijkste.  

Met enige regelmaat kom ik deze mooie vogel 

tegen als ik aan het fotograferen ben. Bij een 

buurman die een nieuwe kas ging bouwen lag 

het terrein een tijdje braak. Toen het onkruid 

begon te bloeien zag je met regelmaat putters 

zich tegoed doen aan de heerlijke onkruidza-

den. Pluk een grote bos met onkruidzaden, 

grassen en al niet meer. Bundel ze en leg of 

nog leuker hang ze bij je vogels. Je weet niet 

wat je meemaakt. Eén in de week verversen. 

Je gaat er zelf lol in krijgen. Laat staan je vo-

gels. Hebben jullie al een idee voor de vogel 

van volgende maand. En misschien nog be-

langrijker heb je er iets leuks over te vertellen? 

Mail me. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinkachtigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verspreidingsgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenkleed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kooivogel
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Van de Voorzitter: 

Allereerst wens ik u een gezond 2021 toe.  

Terug kijkend naar 2020 hebben we een niet zo goed 
jaar gehad in woord en daad. Onze eerste ledenbijeenkomst 
was toen onze prijsuitreiking - feestavond. Op dat moment was 
Corona nog een grote onbekende en zagen wij het jaar nog 
rooskleurig voor ons. Uiteindelijk konden we drie keer bij el-
kaar komen.   

Vooruit kijkend naar dit jaar kan ik u melden dat onze eerste 
samenkomst, de jaarvergadering in februari, niet door kan 
gaan. Hopelijk gaat deze plaatsvinden in maart.  

Het informatieboekje dat 2 maal per jaar wordt uitgegeven, volgt normaal in januari. Dit jaar 
komt deze pas in maart, omdat we dan meer informatie zullen hebben over ons jaarprogram-
ma. 

Over onze website kan ik u het volgende melden. De huidige is niet meer te ontvangen, mo-
menteel ben ik bezig met een bedrijf  om een nieuwe website op te bouwen. Deze nieuwe web-
site is straks zowel op computer, tablet en telefoon te zien en raadplegen. Zodra deze website 
online is, krijgt u via de e-mail een berichtje.  

In vroegere jaren werden tijdens de ledenavonden de kweekresultaten uitgewisseld. Ik ben 
daarom verheugd dat er in deze nieuwsbrief  kweekberichten zijn ingestuurd. Bij het zien van 
de namen en berichten van deze 5 leden, voel ik weer de betrokkenheid en verbondenheid met 
mijn vogelclub. Ik hoop dat alle andere leden dit gevoel met mij zullen delen en ook met hun 
ervaringen komen over hun vogelhobby.  

Tot slot wil ik mijn dank uitbrengen naar Cees en Corry de Haas. Vanwege het gebruik maken 
van hun kantine, waar wij onze bestuursvergadering konden houden. Zij zorgden jaren voor 
ons natje en droogje. Helaas gaan zij verhuizen naar een appartement. Cees en Corry veel 
woonplezier gewenst in jullie nieuwe huis. 

Gelukkig hebben wij een nieuwe vergaderlocatie gevonden en wel bij tuinderij Van Uffelen (de 
zwager van Koos v.d. Salm).  

Met vriendelijke groet,  

Jan van Wingerden  
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Rubriek gevraagd en aangeboden: 

Vogels van de maand januari: De Putter 
Bekende soorten zijn de bloemputter en de majoorputter. De prijzen verschillen maar de prijs van één majoorputter is ongeveer gelijk 

aan een stel bloemputters. Op internet worden de vogels vaak aangeboden voor rond de € 100,—. Vroeger werden deze vogeltjes 

veel gevangen. Sinds 1996 is het verplicht om wildzang te ringen. Met speciale ringen. Let op! De regelgeving is onze buurlanden is 

niet altijd gelijk aan de regels in Nederland. In Nederland is het verplicht wildkleur, mutaties en hybriden te ringen.  

Putter zijn met enige studie goed van elkaar te onderscheiden: 

De man is helderder van kleur, Rode koptekening is bij de man intensiever van kleur. Van bovenaf gezien is de rode vlek op de kop 

een stuk groter bij de man dan bij de pop.  

Naast wildkleur heb je heel veel andere mutaties. Sommige mutaties zijn erg mooi maar een echte wildkleur blijft voor mij de aantrek-

kelijkste.  

Te koop: 1-1 loodbekje onverwant eigenkweek 2020 prijs: 15 euro. 

Jos van der Knaap 

 

Zijn er onder onze leden liefhebbers die muskaatvinken in hun bezit hebben? Aad Kester en Leo de 
Wilde hebben enkele van deze vinken en zouden graag nieuwe kweekkoppels samenstellen of afspra-
ken hierover maken voor de toekomst. Mail mij op: Wilde.Voogt@telfort.nl 

Leo de Wilde 
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Peter Smit, kweker van Europese vogels 

 

Beste leden van de vogelvereniging 

Westland  

Hier een klein verslag van mij, Peter 

Smit, ik woon in De Lier en heb Europese 

vogels in twee buiten volières, niet al te 

groot, maar ik kan er in het broedsei-

zoen 4 compartimenten van maken om 

met de vogels te broeden.  

Eigenlijk ben ik meer liefhebber dan 

kweker. Ik heb putters, kleine goudvin-

ken en Europese sijzen, tegenwoordig 

met al die kleurvariaties/ mutaties word ik daar niet erg vrolijk van. Ik hou van puur natuur. Zo 

ook met de kleuren, dat is vSoor iedereen natuurlijk weer anders.  

Ik probeer de jongen die geboren worden het eerste jaar door te krijgen en groot te brengen, 

valt nog niet mee. Zo lukt het geweldig, zo zijn er ook teleurstellingen. Zijn het toch niet de 

goede koppels of pech ligt op de loer en dat gaat het popje dood.  

Aangezien ik nog werk, helpt mijn vrouw ook met het voeren, daar de jongen 3X per dag gevoerd 

moeten worden. Dan zijn natuurlijk positieve resultaten niet onbelangrijk, ook als je weer wat 

meer moet investeren in je hobby. Dit is één van mijn hobby’s. Ik wandel ook graag en doe veel 

aan zoetwater sportvissen, vaar graag met mijn bootje. Dus ik kom zo in het seizoen nog weleens 

in tijdnood, maar dit alles geef mij veel energie en ik zit veel in de natuur, dus je hoort mij niet 

klagen.  

Ik vind het ook positief dat het een fijne vereniging is geworden. Jammer van het afgelopen co-

rona jaar. Ik hoop dat wij dat snel achter ons kunnen laten en elkaar weer kan ontmoeten op ver-

gaderingen etc.  

Ook doe je leuke contacten op, zo af en toe kom ik wel eens bij Arie Bijl en Jos Vogels, altijd 

weer gezellig.  

Ik wens de bestuursleden en de leden van de 

vereniging een super goed en gezond 2021.  

De ‘vleugel’ pen geef ik graag door aan de vol-

gende om een stukje te schrijven.  

Arie Bijl, iets voor jou om een stukje te schrij-

ven???  

Peter Smit  
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Een stukje over mijn jaarresultaat met mijn vogels 

Het jaar 2020 met mijn vogels. 

 

Tja, het jaar 2020 was naast de ver-
velende corona periode ook geen 
geslaagd vogeljaar voor mij. 

Het begon al in het voorjaar met het 
verlies van mijn eerste twee jonge 
nachtegalen doordat de pop geheel 
onverwachts  overleed en ik de jon-
gen niet meer kon redden. 

Daarna, kort geleden meldde ik in het laatste clubverslag dat mijn Goulds Amadi-
nes aan het broeden waren en de jongen nog mooi kon ringen. Helaas bij vreemd 
gedrag van de ouders en bij nest controle bleken de jonge vogels te zijn verdwe-
nen, geen spoor meer te vinden in mijn buitenvolière, geen bloedsporen e.d. alles 
foetsie. Ik vrees dat muizen de boosdoeners zijn geweest daar deze Goulds zelf 
een nest hadden gebouwd en geen nestkastje hadden gebruikt konden de muizen 
de jongen makkelijker meenemen in ieder geval zo lijkt mijn indruk. Alle jaren hier-
voor ging het broeden in de nestkastjes altijd goed. Maar de natuur is vreet en ho-
pelijk in 2021 meer kansen. 

Inmiddels heb ik de Goulds uitgevangen en in mijn schuur apart gedaan om deze 
te beschermen tegen vocht en koude want het zijn kwetsbare vogels maar oh zo 
prachtig om in je gezelschap volière te hebben als aanwinst.  

 

Op naar het nieuwe vogeljaar en wens een ieder een fijn nieuw jaar toe. 

Rob Raasveld (3RUZ)  

Al vroeg in het jaar jonge loodbekjes 
Normaal laat ik mijn vogels uit de buitenvolière binnen bij mij op zolder 
overwinteren. Afgelopen najaar zaten er een stel bruinrugeksters, een stel 
loodbekjes en een stel sint helenafazantjes in. In november dacht ik, als ik 
wat slaapnestjes ophang kan ik ze net zo goed buiten laten overwinteren, 
zo streng zijn de winters tegenwoordig niet meer. Ze hebben wel verlich-
ting die s,morgens om half zeven aangaat zodat ze wel op tijd wat kunnen 
eten. De loodbekjes begonnen echter meteen aan gezinsuitbreiding, zie de 
foto. Deze foto heb ik gemaakt tijdens het ringen, dat was op 1 januari.  

Verder heb ik op 20 december bij mij op zolder de goulds gekoppeld, 11 
koppels gemaakt. Na 2 weken waren er al 10 van de 11 koppels aan het 
nestelen, de meeste hadden toen ook al eieren. Dat ziet er dus hoopvol uit, 
nu maar hopen dat er voldoende bevrucht is. 

Gr Jos van der Knaap 
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Costa Rica 
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Vogelquiz 
Deze maand in de nieuwsbrief 10 foto’s van vogels. Tot uiterlijk 15 februari 2021 hebben jullie de tijd om de vogelsoort 

te raden en te mailen aan mij. (emailadres: wilde.voogt@telfort.nl). Onder de inzenders verloot ik 3 Tony’s Chocolony 

repen en vermelding in de volgende nieuwsbrief van de uitreiking. Max.1 van de repen wordt verloot onder niet leden 

van Vogelvereniging Westland. Het gaat om de eer.  

1)   Welke kanariesoort is dit? 

 

 

 

2)  Welke kwartelsoort is dit? 

 

 

 

3)  Welke weidevogel is dit? 

  

 

 

4) Welke kwartelsoort is dit? 

 

 

 

5) Welke soort is dit? 

 

 

 

6)   Welke papegaaiensoort is dit? 

 

 

 

7) Welke spreeuwensoort is dit? 

 

 

8)  Welke soort is dit? 

 

 

 

9) Welke soort is dit? 

 

 

 

10)  Welke soort is dit? 
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6 jongen 

Hallo allemaal,  de oproep in de laatste nieuwsbrief zetten mij aan het denken. 

ik dacht ja hij heeft gelijk ,, daar moeten wij als leden wel wat aan doen, daarom ben ik in de pen geklommen om wat 
op papier te zetten,maar dat valt om de bliksem  nog niet mee, 

zeker niet na zo'n jaar  want je maakt niet veel mee. 

mijn vrouw en ik zijn veel thuis we zorgen voor de vogels en ik knutsel wat in het schuurtje, dus je spreek niet veel 
vogel liefhebbers en of het in de corona zit  of niet?  het broed seizoen was ook  niet om over naar huis te schijven, 

maar dat is niet het ergste .  ik mis  onze vereniging avond om even gezellig met elkaar te kleppen over vogeltjes, 

en anderen onzin met een biertje , [ Koos even pesten met zijn lootjes ] 

maar beste mensen laten we de moed niet opgeven na  regen komt zonneschijn . 

het broed seizoen staat  weer voor de deur  we gaan de vogels weer koppelen 

en we gaan  ons best doen om weer mooie vogels te kweken ,en als onze vogels dan ook nog mee werken dan kom 
alles goed 

en maken we in  november  weer een geweldige  tentoonstelling 

hopelijk  voor die tijd nog een paar gezellige avonden samen met elkaar.?  

   

ik ben niet zo een schrijver,  het zweet staat op mijn voor hoofd 

 

maar ik wens het bestuur en alle leden veel gezondheid  en een goed kweekseizoen 

                  

 

H G  Arie   Bijl        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
. 

Arie Bijl voegt daad bij het woord 
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Diverse foto’s Danny Noriega. Vogelvriend uit Equador 
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Beste lezers, ik zal mij even voorstellen. De meesten zullen mij 
nog niet kennen. Ik ben Tineke Groeneveld, 27 jaar oud en 
vorig jaar lid geworden van de vereniging. Ik heb welgeteld 
één bijeenkomst kunnen bijwonen en toen begonnen de Coro-
na maatregelen. Ik las dat er wat input voor de nieuwsbrief 
gezocht werd en besloot hier gehoor aan te geven door te ver-
tellen hoe ik aan deze hobby begonnen ben. Ik hoop dat jullie 
dit met plezier lezen en laat ik alvast maar verklappen dat ik 
eigenlijk ook heel erg op zoek ben naar goede waardevolle 
tips ;-). Door Corona heb ik nog maar weinig leden van de ver-
eniging ontmoet en ik kom graag in contact met meer hobbyis-
ten. 

 

Mijn vader heeft zijn hele leven al postduiven en een dieren-
speciaalzaak. Ik ben dus opgegroeid tussen de beesten en liep 
al op jonge leeftijd met een schrapper door het duivenhok. Ie-
dere duif kreeg een zoen voordat hij de mand in mocht, want 
dan vliegen ze toch het hardst hè, en zo is mijn liefde voor vo-
gels al op jonge leeftijd ontstaan. 

Aan huisdieren heb ik nooit een tekort gehad. Parkieten, kana-
ries, maar ook ongevleugelde vrienden zoals cavia’s, ratten, 
vissen en honden. Ik woon tegenwoordig met mijn vriend en 
onze hond en kreeg weer behoefte aan het houden van meer 
dieren. Ik heb vroeger cavia’s gefokt, maar mijn beste vriend is 
ontzettend allergisch en aangezien ik hem graag in huis wil 
ontvangen was het fokken van cavia’s niet echt een goede 
opties. Ik zag mijn vader dagelijks in zijn hok bezig en kwam 

zo op het idee om met vogels te gaan kweken! Maar niet de grote stoere duiven, nee mijn oog viel op het kleine 
zeldzame spul, met de mooie kleuren, typerende zang en vrolijke gekwetter: Afrikaanse tropen. “Kan je niet beter 
met een stelletje meeuwtjes of zebravinkjes beginnen?” vroeg pa. Nee, ik ben lekker eigenwijs en begin direct met 
het moeilijke spul. Of ik daar al spijt van heb? Absoluut niet. Ik geniet dagelijks van deze prachtige vogels. Al zit het 
me nog niet echt mee… 

Twee jaar geleden gaf mijn vader me mijn eerste twee koppeltjes: oranjekaakjes en vuurvinken. Deze zaten nog in 
een binnenkooi van 80*30*50 en ondanks dat het oranjekaakje druk aan het baltsen was bleven kweekresultaten uit. 
Vorig jaar winter heb ik uitgebreid en ook een koppel goudbuikjes en blauwfazantjes aangeschaft. Na wat pech en 
de sterfte van twee blauwfazant poppen ben ik doorverwezen naar Arie Vreugdenhil. Arie, als je dit leest: ontzettend 
bedankt voor alle tips. Ik mocht langskomen en zijn vogels en verblijven zien én Arie heeft me aan een nieuwe 
blauwfazant pop geholpen. Een prachtige vogel. Duidelijk een sterkere vogel dan de blauwfazant poppen die ik bij 
een andere kweker had gekocht en eerlijk is eerlijk, ook in een wat betere conditie dan mijn eigen vogels. Ik heb nog 
een hoop te leren… 

Na me suf gegoogled te hebben en steeds meer te 
begrijpen over deze vogeltjes heb ik ze afgelopen 
voorjaar (na ijsheiligen) verhuisd naar een buiten-
volière met ruim binnenverblijf en een buitenren van 
2*1,5m. Op de grond wat chinese dwergkwarteltjes, 
de volière vol met planten en nestkastjes en hopen 
op jongen. De vogels werden fitter. Er zijn heel wat 
nestjes gemaakt, maar alleen de goudbuikjes gingen 
over tot het leggen van eieren. Drie keer hebben ze 
eitjes gelegd, steeds 2 of 3 per keer, maar de sufferts 
broedden de hele dag en gingen ’s-nachts gezellig 
met zijn tweeën op het nestkastje zitten. Lagen er 
geen eieren in het nest, dan sliepen ze in het nest-
kastje, maar ’s-nachts broeden was blijkbaar te veel 
gevraagd. Alas, aan het einde van de zomer kreeg ik 
toch een nestje kwarteltjes (maar liefst 10 stuks) en 
bestempelde ik mijn “eerste kweekseizoen” toch met 
een succes. 

Tineke Groeneveld 
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Vervolg Tineke Groeneveld 
Na 

lang overwegen heb ik besloten mijn vogels ’s-winters in de volière buiten te houden. Ik heb plexiglas, verlichting en 
infrarood panelen gekocht. In het binnenverblijf zou een kacheltje komen. Helaas sloeg het noodlot toe. Op maan-
dagochtend kom ik in de volière en alle 13 kwartels (inmiddels zijn de jongen 4 weken oud) zijn weg. Foetsie! Geen 
spoor te bekennen. Na lang speuren tref ik een klein holletje in de grond aan.. een rat? Snel alle vogels gevangen en 
naar binnen gehaald en toen besefte ik het me: de blauwfazant pop is weg. Oh nee… De beste vogel van het stel, 
natuurlijk de pop, weg… De dagen erna veel vallen in de volière geplaatst, maar de rat vrat de kaas van de val en 
liep vrolijk verder. Van gif is wel gegeten, dus ik hoop dat ik hem te pakken heb, maar dat kan ook een muis geweest 
zijn. Alle vogels zitten nu weer binnen. De volière is nog steeds een bende. Ik heb me er lange tijd niet toe kunnen 
zetten om de boel in ere te herstellen. Maar, zonder tegenslag geen winst, dus ik heb rattengaas besteld en plan om 
in februari het rattengaas in te graven, beplanting 
terug te plaatsen en dan ga ik het in mei gewoon 
nog een keer proberen! 

 

Ik hoop dat we weer snel bij elkaar mogen komen 
en vind het ontzettend leuk om jullie verhalen te 
lezen. Tot slot wil ik jullie uitnodigen om contact 
met mij op te nemen als je meer wilt vertellen over 
je hobby. Ik ben erg leergierig en kan niet wachten 
om ook mijn eerste echte nestje te hebben. Alle-
maal een goed kweekseizoen gewenst en hopelijk 
tot snel! 

 

Tineke 

0638055291 

tinusgroeneveld@gmail.com 
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Ringen 
In het maart nummer van Onze Vogels zit al weer het bestelformulier om ringen te bestellen voor 2021. Ringen voor Europese cul-

tuurvogels en beschermde vogels kunnen alleen worden besteld door het volledig invullen van het daarvoor bestemde formulier. 

Daar moet ook de Latijnse naam worden ingevuld deze kunt u vinden op de website van de bond. Dit  formulier alleen gebruiken 

voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels, omdat ik deze formulieren weer moet opsturen naar de bond. Als u ook gewone 

ringen besteld moet dit op het gewone formulier worden ingevuld.    

 

Johan Koppert  

Monsterseweg 128  

2685 LL Poeldijk  

Tel. 06-81121961 ( na 17:00)  

johankoppert@hotmail.com  

 

 

Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht**). Wanneer u ringen voor “gewone 
vogels” en Europese cultuurvogels/overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à  

€ 2,50 verschuldigd. 
*) Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring. 
**) Een nieuw lid hoeft geen bestelkosten te betalen MITS er binnen 3 maanden na inschrijving ringen besteld worden. Tevens ont-
vangen nieuwe leden de eerste bestelling GRATIS als spoedbestelling. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier. 

Bestelperiodes 
Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u 
nodig heeft. 

  Bestelperiode   uitlevering na 

Ronde 1  1 april- 5 mei   1 oktober 

Ronde 2  16 mei- 20 september  15 december 

Ronde 3  1 oktober- 20 januari  1 april 

Ronde 4  1 februari- 20 maart  15 mei 

 

Prijzen van de ringen Minimum aan-
tal 

Leden   

Prijs per stuk 

Gekleurde ringen 10 stuks € 0,21  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen 10 stuks € 0,36  

Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels* 10 stuks € 0,31  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde 
vogels*) 

10 stuks € 0,46  

Aluminiumkleurige ringen 10 stuks € 0,77  

Roestvrij stalen ringen 5 stuks € 1,78  

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra. 

mailto:johankoppert@hotmail.com
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