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Van de redactie 

Het jubileumjaar zit er al bijna op. Er zijn al veel leuke activiteiten voor de leden 

geweest met als klap op de vuurpijl de zeer geslaagde vogelshow een paar weken 

geleden. Voor de leden die niet geweest, dan heb je echt wat gemist. Gelukkig heeft 

TV73 filmopnamen gemaakt waardoor er de komende tijd nog wel wat op deze zender te 

zien zal zijn.  

 

Zoals op bovenstaande foto te zien is heeft onze vereniging de stichting van Nol ‘Het 
Bosch Ouderenfonds’ een mooi bedrag kunnen schenken. Hiermee kunnen een aantal 

ouderen in de week voor de kerst een bootreisje richting Heusden maken en aan boord 

gezellig een hapje eten met elkaar.  

Nu op naar de afsluiting van het jubileumjaar. We gaan met de bus naar Vogel 2018 in 

Zwolle. De bus is al besproken, voor aanmelden zie verderop in Het Nachtegaaltje.  

Het nieuwe jaar is in zicht. De redactie wenst u een goed en vooral gezond 2018. Veel 

plezier met het lezen van het Nachtegaaltje. 
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Jubileumjaar 2017. 

Het jubileumjaar zit er bijna op. Afgelopen maanden zijn er verschillende activiteiten 

ondernomen om op deze manier, samen met de leden, stil te staan bij dit jubileum en 

vooral om dit samen te vieren.  

De eerste grote activiteit was een bezoek aan vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. 

Op zaterdag 1 juli zijn we met ruim 40 leden 

en partners naar dit prachtige park 

afgereisd. Opstappen op het Gildeplein en 

uitstappen bij de ingang van het park, lekker 

een reisje met chauffeur. De sfeer zat er 

gelijk goed in.  

 

De hele dag heeft iedereen op zijn eigen tempo het park kunnen ontdekken en vele 

soorten vogels kunnen bewonderen. In groepjes, duo’s en af en toe een solo-ganger, het 

was voor iedereen vrij om te gaan en staan. Aan het einde van de dag zoeken de mensen 

elkaar toch lekker op om lekker te ouwehoeren en liep het terras lekker vol.  
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Uiteraard waren er ook bijzondere vogels te zien die we niet dagelijks in onze hobby 

tegenkomen maar de moeite van bekijken meer dan waard zijn. 

   

Na de zomervakantie ging het gelijk weer verder. Op zaterdag 2 september zijn we met 

de boot door Den Bosch getrokken. Onderweg zie je de stad vanaf het water. Dit geeft 

een heel ander beeld van de stad dan je gewend bent. Aan de inwendige mens was ook 

gedacht, een heerlijk pannenkoekenbuffet werd aan boord verzorgd. Er blijken hele 

grote eters aan boord te zijn want de pannenkoeken verdwenen als sneeuw voor de zon 

in de hongerige magen. Ook hier was de sfeer weer prima en werd en natuurlijk veel 

over vogels gesproken.  

  

Omdat het niet altijd zonnig weer is waren er mogelijkheden om binnen en buiten te 

genieten van de boottocht. Toen het zonnetje eenmaal doorkwam waren er veel mensen 

die lekker op het dakterras gingen zitten en daar genoten van een lekker drankje. 
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Op zondag 24 September hadden we als verenging de jeugdontmoetingsdag van het 

district Brabant Oost. Helaas maar 6 jeugdleden, maar wel een geweldige dag. Naast 

het keuren van de vogels werden ook de deelnemers en aanwezigen  ‘gekeurd’ en 
vastgelegd op het doek. Een sneltekenaar heeft van iedereen een passende tekening 

gemaakt als blijvende herinnering aan deze dag. Daar is zeer positief op gereageerd. 

 
 

Op zaterdag 25 november was er de feestelijke receptie vanwege het 40 jaar bestaan. 

Alle verenigingen van de kring Maasland-Meierij waren aanwezig, verschillende vrienden 

van de Nachtegaal en gelukkig ook een flink aantal leden. Samen is er getoost op het 

feestjaar en er is door onze voorzitter Eric Kuijpers even stil gestaan bij dit bijzondere 

moment. 

  
 

Gezellig met zijn allen praten over onze mooie hobby. 



Pag. 5 

 

Vogels nader belicht: de Mexicaanse Roodmus 

 
De zevenentwintigste in de reeks is de Mexiaanse Roodmus. De man zingt prachtig en is 

bij veel liefhebbers een mooie aanvulling voor de gezelschapsvolière zodat je kunt 

genieten van de zang. Jaarlijks worden er wel enkele ingezonden op onze show, 

afgelopen jaar waren er vogels ingezonden door Jos Korsten. 

 

 

De Mexicaanse Roodmus is een vogel uit de Nieuwe wereld en komt voor in het gebied 

tussen Mexico en Canada. Het is daar een vrij algemeen voorkomende vogel op het 

platteland en in de steden. In de warme woestijnachtige gebieden en het koude 

hooggebergte komt hij niet voor. Hij heeft een fors formaat en is ca. 14 tot 16 cm.   

Het verschil tussen man en pop is op de foto duidelijk te zien. Zowel de mannen als de 

poppen zijn hebben als ondergrond kleur een licht zandkleur. Daarop bevindt zich een 

duidelijke donkerbruine, lengte bestreping. Deze bestreping omvat de kop, nek, borst, 

rug, buik, flanken en het vleugeldek. De 

staart en grote vleugelpennen zijn 

bruin-grijs van kleur. Bij de mannen is 

bovendien de kop, keel en borst 

alsmede de stuit karmijn rood 

gekleurd. Het geslachtsonderscheid bij 

volwassen vogels is simpel want de 

poppen missen de rode kleur.  

Zonder kleurvoer worden de mannen 

niet rood maar blijven bleek oranje.  

 

Wil je er dus mee naar de show dan zal je de vogels op moeten kleuren. 
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Land van herkomst 

Zoals de naam al doet vermoeden is de Mexicaanse Roodmus een vogel van de andere 

kant van de wereld. Hij komt voor in een enorm gebied dat in het zuiden door Mexico 

wordt begrensd en in het noorden door Canada. Dit is ruim 3500 km, vergelijkbaar met 

de afstand Nederland – Egypte.  

Voeding 

De Mexicaanse Roodmus is prima te houden op een goed zaadmengsel voor tropische 

vogels maar beter nog is een grof wildzangmengsel. Dit kan je aanvullen met graszaden, 

onkruidzaden en trosgierst. Daarnaast een goed eivoer, fruit en bessen, levend voer 

(vooral in de kweekperiode)  en dagelijks vers drinkwater en badwater en de vogels 

blijven goed gezond en in prima conditie. Natuurlijk dienen ook maagkiezel en grit vrij 

ter beschikking te staan.  

Huisvesting 

Omdat deze vogel erg beweeglijk is, komt deze het best tot zijn recht in een beplante 

volière. Ze worden wel wat rustiger in grotere broedkooien maar rustig krijgen vraagt 

veel geduld van de liefhebber. Om gericht te kweken kan men gebruik maken van 

kweekvluchtjes zodat de vogels toch voldoende beweging krijgen.  

De vogels slapen graag buiten op een hoge plaats in de volière. Je kunt hierin voorzien 

door wat takken of zitstokken zo hoog mogelijk in de kooi aan te brengen. 

Kweken 

Het kweken van de Mexicaanse Roodmus gaat vrij eenvoudig en is hierdoor een ideale 

vogel voor de beginnende kweker. Let wel, er worden jaarlijks erg veel van deze vogels 

gekweekt waardoor het soms lastig is om de overtollige vogels kwijt te raken.  

De vogels worden in het voorjaar broedrijp. Dit merk je aan de vogels omdat de mannen 

feller gaan zingen en de poppen wat met nestmateriaal gaan slepen. Medio april start de 

pop met de nestbouw, gewoon in een kanarienestkastje. Zij is degene die al het werk 

doet als het gaat om nestbouw. De man bewaakt het territorium en zingt veelvuldig. Een 

nestje bestaat uit 3 tot 5 blauwgrijze, roodgetekende eitje die na 13 tot 14 dagen 

broeden uitkomen. In de eerste dagen voert vooral de pop. Dit is allemaal erg 

vergelijkbaar met de kanarie. Na een week kunnen de jongen geringd worden die na drie 

weken uitvliegen. De man heeft dan volledige zorg voor de jongen overgenomen en de 
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pop is dan meestal weer aan het broeden op de volgende ronde eitjes. Op een leeftijd 

van 5 weken zijn de jongen zelfstandig en kunnen van de ouders worden weggenomen. In 

een broedseizoen zijn, als je de vogels hun gang laat gaan, vlot een paar rondjes groot 

gebracht. 

De kweek kan in een volière, kweekbox of grotere broedkooi. In de box en broedkooi 

kan er per koppel gekweekt worden waarbij de man, zeker als er levend voer gegeven 

wordt, in de gaten gehouden moet worden. Mocht deze teveel achter de pop aanjagen 

dan kan je de man apart zetten, liefst in het gehoor en zicht van de pop, die dan alleen 

de jongen groot brengt. In een volière is het mogelijk om meerdere poppen bij 1 man te 

plaatsen. De man is meestal fel genoeg om alle poppen te bevruchten. 

Mutanten 

Zoals bij andere vogelsoorten die makkelijk kweken zijn er ook bij de Mexicaanse 

Roodmus verschillende mutanten ontstaan. Ook hier loopt weer een parallel met de 

kanarie. Inmiddels is de bruine, opaal en pheao mutant redelijk vaak te zien op de 

vogelshows. Ook de pastelvorm is er inmiddels in gekweekt en zelfs de witte vorm is af 

en toe te zien. Mooi of niet mooi, dat is voor de liefhebber zelf om te oordelen. 

 

Wildkleur, opaal en bruin in 1 nestje                  Phaeo roodmussen       Wildkleur, niet opgevoerd. 

Een goed gekleurde en afgerichte Mexicaanse Roodmus verdient zeker een plaats op 

iedere vogelshow. Met zijn mooie zang een prachtige vogel om te zien en te horen. 
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Yes, Yes, Yes, ik heb een echte kampioen. 

Is dit een loze kreet want waar kun je in juni kampioenschappen halen. Het ligt wat 

genuanceerder, en ik zal bij het begin beginnen. 

Een paar weken terug waren we met mijn schoonmoeder 

een dagje op stap en hadden we een route uitgestippeld 

die via een vogelhandelaar met een leuk vogelparkje en 

een zitje waar koffie en nog wat geserveerd werd, naar 

het land van Flipje alwaar de kersenstalletjes overal 

langs de weg staan, ging. 

Bij het vogelpark aangekomen zijn we eerst naar de 

vogels wezen kijken en daarna koffie met gebak 

genomen. 

Wat opgeknapt van de reis moesten we natuurlijk ook even de handelswaar van onze 

gastheer bezoeken. En dan kreeg ik een waas voor mijn ogen, zeker toen ik een 

koppeltje goudbuikjes zag. “kunnen ze bij onze kapoetsen ? “ Ja hoor. En toen trok de 
waas verder. Na even met mijn man gesproken te hebben, “een goede sul “, maar die wel 
vertelde dat dit dan het einde van de tocht zou zijn en we spoorslags naar huis zouden 

moeten. Na mijn schoonmoeder de belofte hebben gedaan dat we de middag zouden 

besteden aan de kersen werden de goudbuikjes in het altijd aanwezige transportkooitje 

gedaan en ging het in een ijltempo naar huis. Daar werd eerst een broedkooi, die nog 

min of meer gebruiksklaar stond, ingericht en de vogeltjes na ze eerst, nu wel, 

goed bekeken te hebben er in gezet. 

Ze waren wel wat mager, klein, en de ringen gaven ook een jaartal aan waar ik, als ik dit 

geweten had,  bij had afgehaakt. Helaas, even later zaten ze heel dicht tegen elkaar op 

een stokje. Mijn humeur werd wat beter toen ze voorzichtig gingen eten en drinken. We 

hebben onze onderbroken reis weer hervat en kwamen voldaan thuis met kersen. De 

goudbuikjes zaten nog tegen elkaar, of ze voldoende gegeten en gedronken hadden??? 

De volgende dagen was het Googelen, experimenteren en genieten, zelfs mijn man vond 

ze leuk en er zat nog geluid in, zij het heel zacht. Na een week of anderhalf besloten we 

ze in de grote volière te zetten. Aangezien we wat voorzichtig geworden waren hebben 

we ze in een kleine kooi gezet en dit in de volière gehangen met het deurtje open. Alles 

wat er gebeurde was dat de Kapoetsen heel nieuwsgierig op en later ook in de kooi 

kwamen maar de goudbuikjes bleven netjes naast elkaar  zitten. Tegen de avond was het 

mannetje blijkbaar toch uitgevlogen. We hoorden het vrouwtje wel roepen maar we 

zagen hem niet. Uiteindelijk vond ik hem op de grond onder een struikje verscholen.  
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Weer terug in het kootje en deze mee naar binnen genomen. De volgende dag weer 

geprobeerd maar  nee hoor ze werden wel iets vrijer maar de Kapoetsen konden hen niet 

verleiden de weide wereld in te vliegen. Uiteindelijk viel bij ons het kwartje. Ze konden 

niet vliegen. Weliswaar in de broedkooi van stokje naar stokje maar omhoog of wat 

verder ging het niet worden. Op de zolder stond de binnen volière leeg en we besloten 

ze daarin onder te brengen en te kijken wat er zou gaan gebeuren. Het voedsel en 

drinken werd op de grond gezet en het paartje betrok hun riante villa. Gelukkig vonden 

ze het eten snel en gingen ze te voet op verkenning. Het popje dat een jaar jonger was 

bleek toch iets ondernemender en haalde de laagste zitstok. Pa bracht de nacht op de 

grond door. We besloten ze wat met rust te laten, maar zoals gewoonlijk, toen mijn man 

zich voor de tv geïnstalleerd had, ging ik naar boven en kroop in mijn observatie stoel. 

Toen de verlichting minder werd gebeurde er iets. Het popje ging op de lage zitstok 

zitten en riep het mannetje. En warempel hij probeerde bij haar te komen. Dit lukte na 

een paar pogingen en even later zaten ze knus naast elkaar. Ik wilde net opstaan om naar 

beneden te gaan toen het popje wegvloog en in de nabij laag gehangen takkenbos ging 

zitten en het mannetje weer riep. Ik dacht “jaa dit zal een brug te ver zijn”. En dat 
klopte, hij redde het niet en zat beduusd op de grond. Het popje kwam naar beneden en 

ging hem vanaf de zitstok roepen. En jawel, pa verzamelde al zijn krachten en na een 

tweede poging zat hij naast haar. Dit was van korte duur, ze vloog weer de takkenbos in 

en riep hem, en met succes en weer beet pa in het zand. Ik heb dat spelletje wel 25 

keer gezien en net toen ik dacht dat hij het op zou geven geschiede het wonder, ook pa 

zat nu in de takkenbos. Of het heel de nacht goed gegaan is weet ik niet. Ik ben naar 

beneden gegaan samen met mijn man, die ook was komen kijken.  

Yes, Yes, ik had een kampioen!!!! 

En hoe verder want dit is natuurlijk niet het einde van het verhaal. Dit hebben we nog 

vele keren zien gebeuren. Ik had ondertussen wat gerommeld met het trapsgewijs 

ophangen van diverse zitstokken en takken bossen. Onze Hazelaar is behoorlijk 

gesnoeid. Ik ontdekte dat ze niet alleen nauwelijks konden vliegen maar ook zeer schuw 

waren. Zodra ik in de buurt kwam gingen ze op de grond zitten met de bekjes open te 

hijgen en bewogen niet. Ondertussen had mijn man een kleine wifi camera geïnstalleerd 

en aan de praat gekregen op zijn mobieltje, en zo konden we ze observeren zonder te 

storen. Na dagen van oefenen lukte het hen om in de hogere regionen van de volière te 

komen zonder omlaag te vallen. Ook door het eten en drinken steeds wat hoger en te 

verplaatsen gingen ze zich vrijer bewegen en werden ze wat ondernemender. Mooi 

gezicht als ze aan het dansen zijn op de zitstok. Ze schuifelen dan van links naar rechts 

en draaien om de paar stapjes en springen over elkaar heen zodat ze om beurten voorop 

lopen. We kunnen beneden in de huiskamer daar uren naar kijken. Ja ja ook mijn man is 
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fan geworden. Verder heb ik ook meer variatie in het voedsel gebracht zodat ze niet 

alleen afhankelijk waren van trosgierst steentjes en water. Iets anders kende ze 

blijkbaar niet. Dit werpt nu zijn vruchten af, met het vrijer worden zie je ook hun 

conditie toenemen. Vooral het aanbieden in 1 bakje en niet zoals gewoonlijk apart heeft 

sterk meegeholpen. Ik vraag me af wat er gebeurt zou zijn als iemand ze zo in een 

volière gezet zou hebben waar alles hoog stond.   

Ook kijk ik wat genuanceerder aan tegen 

vogelliefhebbers die honderden vogels in hele kleine 

hokjes hebben zitten. Ik denk dat onze goudbuikjes 

uit zo’n broedmachine gekomen zijn. Na een paar weken 

konden ze al aardig vliegen. Toch zijn het rare vogeltjes, de 

ene keer zitten ze een paar dagen hoog en merk je dat ze 

boven eten. Dan zitten ze weer een paar dagen laag pikken ze van 

alles van de grond en eten niets uit hun bakjes. Dat zijn de dagen dat ik me wel 

behoorlijk ongerust maak of ze wel voldoende eten maar ze doen het goed. En zo kwam 

de dag waar ik naar uitkeek en die ik steeds uitstelde. Het weer overzetten naar de 

grote volière met dat stelletje ongeregeld erin. Onder zachte drang van mijn man 

besloot ik het op een mooie niet te hete dag te doen. 

Het vangen was geen punt en zo ging ik met de goudbuikjes in een klein kooitje de 

volière in. Ik hou er van om ze te laten zien wat er gebeurt en niet via een donkere 

transportkooi te verplaatsen. En zo stonden ze even later op een paaltje in de volière 

het allemaal rustig aan te zien. Ook nu waren de Kapoetsen weer bloednieuwsgierig en 

kwamen op en in het kooitje en pikten hun voedsel wat ze erg lekker vonden. Maar dit 

leidde niet naar het uitvliegen en dus heb ik de bovenkant van de bak gehaald waardoor 

ze wel gingen vliegen. Dit alles onder grote belangstelling van mijn kapoetsen die het 

toch wel wat eng vonden als er een goudbuikje in de buurt kwam en gezamenlijk 

wegstoven wat weer tot enige paniek bij de kleintjes zorgden. Je begrijpt het wel dit is 

een rustige dag geweest voor mijn man, Tom (onze hond ) en mij. Hoewel…. ‘s-Avonds heb 

ik ze maar op een heel laag stokje gezet, anders hadden ze op de grond geslapen. 

Zo zijn er dagen voorbij gegaan waarin ik ook de volière steeds aanpaste en hun steeds 

hoger en verder gingen vliegen en nu gaat zelfs het mannetje recht omhoog en duikelt 

niet meer van zijn stokje. Ook de integratie met de kapoetsen gaat steeds beter en ze 

gebruiken ook al de toestellen die ik opgehangen heb om ze bezig te houden. 

Daartegenover moet ik wel wat meer tropenzaad in hun bakje doen anders is het weg 

door de kapoetsen voor ze er bij kunnen. Yes….. Ik heb weer twee vogeltjes bij. 
Vannacht hebben ze in de binnen kooi overnacht, bovenin, op een stokje.  

Geweldig.  Iet 
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Jong geleerd is oud gedaan. 
Het is een oud gezegde maar dit jaar is maar weer eens gebleken dat er zeker een kern 

van waarheid in zit. De ere-titel ‘Beste kweker van Rosmalen’ is ieder jaar een mooie 
onderlinge competitie van de deelnemende leden aan de vogelshows. Als er dan ook nog 

binnen één gezin meerdere deelnemers strijden om deze titel, en dat is al een paar jaar 

gaande bij de familie Eberson, krijgt het allemaal net nog wat meer waarde. 

 

   

In de krant van 3 december 1996 met een witte kanarie, dit jaar met een Sijs en 

Baardmannetje, allebei 95 punten. Ook nog winnaar van het klassement 5 beste vogels op 

het Open Rosmalens Kampioenschap met 466 punten en het bondskruis voor de mooiste 

vogel van de show.  

 

 

 

 

 

En rechtsboven de sijs in kooi 522 met 95 punten. 

Met recht een topper en een geleverde topprestatie.  
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Beste kweker van Rosmalen 2017 

Dit jaar een éénmalig andere opzet om te bepalen wie de titel beste kweker van 

Rosmalen 2017 mag voeren. Ralph Eberson neemt het stokje over van zijn vader 

Ben. Deze mocht zich vorig jaar de beste kweker noemen maar dit jaar is het 

Ralph die hem voorbij streeft.   

 

Totaalstand beste 6 vogels 

 
     

 

  1 2 3 4 5 6 Totaal 

1  Ralph Eberson  95 95 92 92 92 92 558 

2  Mat Bongarts  94 92 92 92 92 91 553 

3  Ad van der Plas  93 92 92 92 92 92 553 

4  Wim Duijnisveld  93 92 92 92 91 91 551 

5  Sander Eberson  93 93 92 91 91 91 551 

6  Ger de Cort  93 93 92 91 91 90 550 

7  Eric Kuijpers  94 91 91 91 91 91 549 

8  Ben Eberson  92 92 92 91 91 90 548 

9  Milicia de Kroon 92 91 91 91 91 90 546 

10  Frank van Alebeek  91 91 91 90 90 90 543 

11  Gerrit Endeveld  92 91 90 90 90 90 543 

12  Jan Maurix  91 90 90 90 90 90 541 

13  Marcel Sterks  91 91 90 90 89 89 540 

14  Rene van Zoggel 91 91 90 90 89 88 539 

15  Erik de Kroon  90 90 90 89 89 88 536 

16  Ad van Gerven  92 91 89 89 87 87 535 

17  Jos Korsten  89 89 88 88 88 88 530 

18  Kelvin Kaspers  91 91 88 87 86 85 528 

19  Gert-Jan Kaspers  89 89 88 88 87 87 528 

20  Paul Ex  94 92 91 90 90   457 

21  Johan van der Heijden  91 90 90 89     360 

22  Rik de Kroon  ( Jeugd) 90 89 89 87     355 

23  Iet van Breugel  93 92         185 

 

Allemaal proficiat met het behaalde resultaat. Hopelijk doet iedereen volgend 

jaar weer mee aan deze onderlinge competitie.
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Kring Maasland Meierij en Open Rosmalens 

Kampioenschap 2017 

Hoewel niet het laatste evenement van het jubileumjaar wel het hoogtepunt. Een heel 

jaar lang is er met heel veel mensen toegewerkt naar de vogelshow in het laatste 

weekend van November. Ook dit keer een primeur, het was de eerste keer dat de 

kringtentoonstelling werd gecombineerd met een open 

vogelshow.  De 2 banners stonden mooi opgesteld bij de 

ingang van de show.  

We kunnen terugkijken op een geslaagde show. Naast het 

mooie aantal vogels, maar liefst ruim 750, wist ook de 

bezoeker de weg naar Nimrod te vinden. De positieve 

reacties op de opstelling en aankleding van de zaal en de 

kwaliteit van de vogels waren vaak te horen. Een 

compliment voor iedereen die een bijdrage heeft 

geleverd!! 

Er was een enorme variëteit aan vogels waarbij de parkieten dit jaar voor Rosmalense 

begrippen zeer sterk vertegenwoordigd waren, maar liefst ruim 150 in diverse soorten 

en kleuren. Een pracht voor het oog. In de volgende Nachtegaaltjes zal er meer 

aandacht aan deze vogelsoort worden besteed. De 1e lezing in 2018 zal ook over 

parkieten gaan, zet alvast 6 maart 2018 in je agenda. 
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De keuring is een serieuze aangelegenheid. Dit jaar was er een hele ploeg keurmeester 

van de NBvV actief om alle vogels te beoordelen en een puntenscore toe te kennen. Dit 

lijkt allemaal simpel maar dat gaat er erg serieus aan toe. Uiteindelijk moet de vogel de 

punten krijgen die deze verdient dus wordt er aan iedere vogel tijd en aandacht 

besteed om de positieve punten te benoemen en ook de verbeterpunten aan te geven. 

Omdat de keuring niet voor publiek toegankelijk is zijn er de nodige foto’s gemaakt 
waardoor er een beeld van hoe het er aan toe gaat wordt weergegeven.  

 

Even de kampioen aanwijzen leidt tot een gezamenlijke discussie waarbij ieders mening 

telt en de vogels nog even kritisch op details worden bekeken. 
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Nieuwtjes en weetjes 

 Het jubileumjaar zit er bijna op maar er komt nog een mooie afsluiting. Op 

zaterdag 13 januari 2018 staat er een bezoek aan Nationale show in Zwolle 

op het programma. We gaan met de bus, deze vertrekt om 9.00 uur vanaf 

het Gildeplein in Rosmalen. Wil je mee, geef je op bij een van de 

bestuursleden. 

 We hebben dit jaar 3 jubilarissen die gehuldigd zijn tijdens de vogelshow. 

De heren Beaudoux en Trum voor hun 25 jarig lidmaatschap en de heer 

Cromsigt voor zijn 40 jarig lidmaatschap. 

                   

 Secretaris Erik de Kroon heeft aangegeven te stoppen met zijn 

bestuursfunctie. Hij gaat zijn bestuursactiviteiten voortzetten bij 

voetbalvereniging OSC. Hierdoor is er dringend behoefte aan een nieuw 

bestuurslid om deze plaats in te komen vullen. Heb je interesse of ben je 

gewoon nieuwsgierig wat secretaris van v.v. De Nachtegaal inhoudt, neem 

contact op met Eric Kuijpers of Erik de Kroon. 

 Er is nog steeds een vacature voor een algemene bestuursfunctie. Zonder 

bestuur kan een vereniging niet bestaan dus heb je interesse meld je aan 

bij een van de bestuursleden en kom proefdraaien.  

 Vanuit de NBvV is een cursus opgezet om liefhebbers op te leiden tot 

toezichthouder bij georganiseerde vogelbeurzen of vogelmarkten. Wil je 

als vereniging een vogelmarkt houden dan moet er een toezichthouder 

aanwezig zijn. De club denkt graag mee in de vorm van ondersteuning en 

onkostenvergoeding als je deze opleiding wil volgen.  

 We hebben altijd ruimte voor meer vrienden/sponsoren van onze 

vereniging. Heb je een mogelijke sponsor in gedachten, neem contact op 

met Jo Franken of Eric Kuijpers. Zij kunnen de mogelijkheden voor 

sponsoring bespreken en verder afhandelen. 
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Vogels nader belicht: 

 

Zilverbekje 

De achtentwintigste in de reeks is het Zilverbekje. Een klein vogeltje waar veel 

liefhebbers goede herinneringen aan hebben. Het is een prima vogel voor de beginnende 

liefhebber maar ook voor de ervaren liefhebber die graag meerdere kleurslagen kweekt. 

Dit jaar waren er 13 op onze show is zowel de wildkleur als de donkerbuik mutant. Ze 

werden o.a ingebracht door Gerrit Endeveld. 

 
 

Het zilverbekje is een kleine prachtvink van 11 cm. Man en pop lijken erg veel op elkaar 

waardoor het lastig is om deze van elkaar te onderscheiden. Het is echter alleen de man 

die zingt dus als je regelmatig je vogels observeert kom je er uiteindelijk wel achter 

wat het geslacht van de vogel is. Het zingen is echter niet zo uitbundig en hard. Het is 

dus goed opletten om te zien (en te horen) dat de man zijn liedje zingt. 

Land van herkomst 
Het zilverbekje is een Afrikaanse prachtvink die feitelijk over het hele continent 

voorkomt met een uitloper in het Arabisch schiereiland. Het is een algemeen 

voorkomende vogel die echter door zijn bescheiden kleuren een redelijk verborgen 

bestaan leidt. Het leefgebied bestaat uit halfwoestijnen, savanne, steppe, droge 

graslanden met verspreide bomen en struiken zoals Acacia en ander doornig 

struikgewas, maar ook langs moerassen, uiterwaarden, in agrarisch gebied en bij dorpen. 

Meestal in laagland, maar in Ethiopië is de vogel tot op 1750 m boven de zeespiegel 

gezien. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Savanne_(landschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steppe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acacia_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopi%C3%AB
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Voeding 

Het menu bestaat uit een goed zaadmengsel voor kleine tropische 

vogels, onkruidzaad, grit, gekiemde zaden, trosgierst en heel spaarzaam wat groenvoer.   

Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het 

beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% 

universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat 

ze kunnen beschikken over een goed samengesteld eivoer/universeelvoer. Naast 

bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben 

over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel 

niet ontbreken.  

 

Een aantal mutanten op een rijtje 

De kweek 
Zilverbekjes bouwen hun nestjes in hier en daar opgehangen halfopen nestkastjes maar 

ook maken ze wel een vrijstaand nest in een struik. Als bouwmateriaal gebruiken ze 

(lange) droge grashalmen, mos, donsveertjes, en uitgeplozen sisaltouw. Voor het 

bekleden van het nest maken ze erg graag gebruik van veertjes. Groot voordeel hiervan 

is dat de eitjes perfect geïsoleerd zijn en vrijwel allemaal uitkomen, ook als het nog erg 

koud is. (Voor het verkrijgen van voldoende veren kan een oude (donzen) kussen nog 

altijd goede diensten bewijzen). Het nest wat ze bouwen is kogelvormig. Het popje legt 

doorgaans tussen de 4 en 6 eitjes in het nestje. De eitjes worden door zowel het 

mannetje als het popje bebroed. De eitjes komen na 12 tot 14 dagen uit. De jongen 

worden dan door beide ouders gevoerd. De jongen verlaten na ca. 19 dagen het nest en 

zijn na 3 weken zelfstandig. Na ongeveer 3 maanden zijn de jongen op kleur en bijna niet 

meer van de oudervogels te onderscheiden. Als de jongen zelfstandig zijn kunnen ze, 

indien de broedruimte voldoende groot is, bij de ouders blijven. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onkruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gierst
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Het zilverbekje wordt door zijn prima broedeigenschappen ook graag ingezet als 

pleegouder in de kweek van Afrikaanse prachtvinken. 

 

Huisvesting 
Het zijn vrij geharde en sterke vogels die in niet al te strenge winters ook in een 

buitenvolière gehouden kunnen worden, als ze maar beschutting kunnen vinden in een 

geïsoleerd nachthok. De kweek vindt tegenwoordig meestal plaats in een broedkooi.  

Voor een volière staat geen afmeting, voor een broedkooi is de minimale maat van 60 cm. 

lang, 40 á 50 cm. diep en 50 cm. hoog.  

 

Mutaties 

 
Door de veelvuldige kweek zijn er prachtige mutanten ontstaan bij het zilverbekje. Op 

de vogelshow zat naast de wildkleur ook de donkerbuik variant. Deze mutant is veel 

bruiner dan de wildkeur en heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een donkere bijna 

zwarte buik. 

 
 

 Andere prachtige mutanten zijn de opaal en de bruine.  

 

Een leuke vogel die zijn plaats op de show zeker verdient. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Winter
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Vogels in het nieuws 

Steeds meer Nederlandse broedvogels bedreigd, 30 november 2017 

Het aantal bedreigde Nederlandse broedvogels is toegenomen. Volgens de Rode Lijst 

gaat het om 44 procent van de vogels.  De Rode Lijst laat zien welke soorten zijn 

verdwenen of het meeste risico lopen op uitsterven en is samengesteld op basis van 

tellingen van Sovon Volgelonderzoek Nederland.  

Nederland telt in totaal 197 soorten broedvogels, waarvan er 87 op deze lijst staan. Dat 

zijn er negen meer dan op de vorige lijst, die in 2004 werd gepubliceerd. De vogels op de 

lijst zijn onderverdeeld in de categorieën verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, 

bedreigd, kwetsbaar en gevoelig. Volgens de Vogelbescherming zijn de grootste 

boosdoeners het gebruik van insecticiden en de uitstoot van stikstof. 

Onder meer de Duinpieper en Klapekster komen niet meer voor in Nederland. De 

Kuifleeuwerik, Dwergmeeuw en Woudaap zijn drie van de tien soorten die nog maar 

weinig voorkomen. 

‘Vogels helpen jongen van soortgenoten in ruil voor wederdienst' 

Sommige vogels besluiten voor de nakomelingen van soortgenoten te zorgen, als zij 

denken daar later profijt van te hebben.  Dat blijkt uit een studie van evolutionair 

bioloog Sjouke Kingma van de Rijksuniversiteit Groningen, die maandag is gepubliceerd in 

het tijdschrift Nature Communications. Onder ongeveer negen procent van de 

vogelsoorten op aarde zijn er individuen die liever nakomelingen van soortgenoten 

helpen, dan dat ze zelf nakomelingen produceren. Zulk gedrag levert indirect ook 

voordelen op voor het dier dat het vertoont. 

Dat gedrag is niet vreemd, en komt ook voor bij verschillende zoogdieren, vissen en 

insecten. Sommige onderzoekers stellen dat vogels dit alleen doen om familieleden te 

helpen om zo hun genen door te geven, maar er blijkt meer aan de hand.  

In zijn onderzoek stelt Kingma dat vogels ook behulpzaam zijn om hun eigen 

toekomstperspectief te verbeteren. Hij bestudeerde 44 soorten vogels, en zag dat 

vogels soms soortgenoten helpen zonder nauw verwant te zijn of genen te delen. 

Sterker nog: Veel vogels zijn meer geneigd om niet-familieleden te helpen als ze 

verwachten later hun territorium te kunnen overnemen. 

Volgens Kingma zien vogels hun territorium hetzelfde als mensen hun huis. "Sommige 

vogels staan soortgenoten toe in hun leefgebied, in ruil voor behulpzaam gedrag van die 

individuen", schrijft Kingma. "Die hulp wordt grootschaliger als de helpers denken het 

grondgebied in de toekomst te kunnen erven." 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-68427.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3drode%2blijst%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20171130%26epd%3d20171130%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01299-5

