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Van de redactie 

Het jaar van feesten is voorbij. We hebben heel veel leuke momenten mogen beleven in 

het jubileumjaar. In beide Nachtegaaltjes van 2017 is daar al veel aandacht aan 

gegeven. In dit Nachtegaaltje nog een korte terugblik op de reis naar de Nationale 

vogelshow in de IJsselhallen in Zwolle, met een paar mooie herinneringen. 

Het broedseizoen is inmiddels in volle gang en, en ik blijf dat toch bijzonder vinden, 

voor een groot aantal kwekers alweer voorbij. Het kweekseizoen is tegenwoordig niet 

meer aan de kalender of jaargetijde gebonden. De kweker creëert voor zijn eigen vogels 

de ideale omstandigheden om te kunnen kweken. Jongen ringen op 2e kerstdag is geen 

uitzondering.   

Er staat de vogelliefhebberij weer het nodige te wachten. Er is al een tijdje weerstand 

op het houden van vogels in kooien. De wetgeving wordt steeds een beetje aangescherpt 

om misstanden in onze liefhebberij te voorkomen. Het toezichthouden op een tijdelijke 

tentoonstelling is een van de merkbare veranderingen. Helaas maar voor onze vereniging 

wordt dit ook merkbaar. Gelukkig biedt de NBvV de helpende hand en gaan er leden van 

onze vereniging opgeleid worden tot toezichthouder. Weer een stapje naar het verder 

professionaliseren  en gezond houden van onze club. Dit is nodig want er stopt weer een 

vereniging, namelijk Oss. We moeten dus alle zeilen bijzetten om de vereniging levend te 

houden. 

 

 

Ook zo nieuwsgierig naar de artikelen in het Nachtegaaltje? 
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Jubileumjaar 2017, terugblik. 

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.  

In het vorige Nachtegaaltje zijn de meeste activiteiten al voorbij gekomen. De laatste 

trip van het jubileumjaar was naar vogel 2018 in Zwolle. Met een volle schoolbus zijn we 

13 januari naar Zwolle afgereisd en hebben daar een hele dag genoten van duizenden 

mooie vogels. Voor iedereen was er wel iets te zien, van kanarie tot papegaai en van 

zebravink tot kwartel. Voor iedere liefhebber toch een hoogtepunt in het jaar om zoveel 

vogels bij elkaar te zien. En dan zeker de verkoopklasse niet vergeten, het blijft altijd 

trekken om toch nog een nieuwe koppeltje vogels aan te schaffen als de kans zich 

voordoet.  

 

Het was een mooie dag waar nog lang over na is gepraat. Tijdens de algemene 

ledenvergadering en de inmiddels al gehouden ledenavonden kwam Zwolle steeds weer op 

tafel. Omdat komend jaar de COM-wereldshow in Zwolle wordt gehouden is het 

misschien wel leuk om nog een keer met de club die kant op te gaan en samen deze show 

te bekijken. Er wordt door het bestuur gezocht naar mogelijkheden om dit te 

organiseren.  
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Vogels nader belicht: de Veldleeuwerik 

 
De negenentwintigste in de reeks is de Veldleeuwerik. We zien de laatste jaren steeds 

meer Europese vogels op shows. Dat maakt het voor de bezoeker mooier, er komt veel 

maar variatie. Je komt dan soms vogels tegen die je niet zou verwachten. De 

veldleeuwerik is er zo een. Afgelopen jaar hadden we voor de eerste keer deze soort op 

onze show, ingezonden door de heer M. Geven uit Haarsteeg. 

 

 

De veldleeuwerik komt voor in heel Europa. Ook bij ons om de hoek kan je deze vogel 

tegenkomen. In het poldergebied langs de Maas kun je hem regelmatig zien en vooral 

horen. Zoals op bovenstaande foto te zien is heeft de veldleeuwerik een lichtbruin kleed 

met een gestreepte borst en bovendelen. De borst is licht geelbruin en de bestreping op 

de borst contrasteert mooi  met de witte buik. In het polderlandschap valt hij met dit 

verenkleed amper op en leeft een verborgen leven. Veldleeuweriken kunnen een korte, 

stompe kuif oprichten. Ze hebben een relatief korte spitse snavel. In de vlucht vallen de 

smalle witte vleugel achterband en witte staartzijden op. Het verschil tussen man en 

pop is bijna niet te zien. Deze vogel heeft een stevig formaat en is ca. 18 cm groot en 

weegt ca. 35 gram. 

Land van herkomst 

De Veldleeuwerik komt in heel Europa voor, zeker in de poldergebieden is het nog een 

algemeen voorkomende vogel. Kenmerkend voor deze vogel is het zingend vliegen van het 

mannetje. Al vroeg in het voorjaar kun je zijn liedje al horen en vaak is het even zoeken 

om hem hoog boven zijn territorium te zien vliegen en luidkeels te horen zingen.  
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Voeding 

In de vrije natuur voedt de Veldleeuwerik zich vooral met insecten en kleine zaden. In 

het broedseizoen leven ze vooral op levend voer. In de volière is dit niet anders. Als 

basisvoer geef je ze een wildzangmengeling. Daarnaast een goed eivoer, insectenpaté, 

meel- of buffalowormen en/of pinkies. Omdat de veldleeuwerik de zaden niet pelt zoals 

bijv. een kanarie heeft hij veel behoefte aan maagkiezel en grit. 

 

Huisvesting 

Omdat deze vogel erg beweeglijk en onrustig is, komt deze het best tot zijn recht in 

een ruime beplante volière. In een kweekbox kan men ze ook houden, echter dient 

rekening te worden gehouden met hun vlieggedrag. Deze vogel vliegt als hij schrikt 

recht omhoog. Dit betekent schade aan het kopje als het dak van je voliere of kweekbox 

van gaas of een ander hard materiaal is. Daarom wordt er vaak een net gespannen net 

onder het dak zodat de vogel niet in aanraking kan komen met het gaas. 

Je kunt je volière best aanplanten met wat struiken, ze bouwen hun nest immers altijd 

in de omgeving van een struik, een steen of een aardkluit. Ook kan je één of meerdere 

stenen of keien in je volière leggen, van waaruit ze hun lied kunnen zingen.  

Geslachtsonderscheid 

Om 100 % zeker te zijn of je een man of pop hebt laat je best een DNA-onderzoek 

doen. Ervaren kwekers zien meestal wel het verschil tussen pop en man. In de broedtijd 

zal de man zijn geslacht verraden door zijn gezang, maar hij heeft ook intensievere 

kleuren en een zeer duidelijke afscheidingsband op de borst. Ook is de man meestal 

forser van bouw. Er zijn kwekers die hun vogels wegen: poppen wegen in de natuur 

minder dan 35 gram, mannen meer dan 35 gram. Ook zou er een verschil zijn in 

vleugellengte: bij de poppen is de lengte van de vleugelbocht tot aan de tip van de 
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vleugelpen 98 mm tot 106 mm en bij de mannen 106 mm tot 118 mm. Het geslacht zou je 

ook kunnen bepalen door de achterste teen naar het knietje te halen, komt de nagel 

verder dan de knie is het een man, is de nagel ongeveer gelijk, is het een pop.  

Kweek 

Het broedseizoen in de vrije natuur start vanaf eind maart. Dit is ook in de voliere zo. 

Een nestje bestaat uit 2 tot 5 eieren waarbij 2 tot 3 legsels per seizoen normaal is. Het 

nest is vaak een bekleed kuiltje op een verscholen plekje en bevindt zich op de grond in 

open terrein zoals heide, duinen en het agrarisch gebied. De nesten zijn goed verborgen 

op de grond, maar wel in het open veld. Probeer dit bij de huisvesting na te bootsen 

zodat er voor deze vogel een geschikte nestplaats beschikbaar is.  

 

Nest in de vrije natuur 

Na 2 weken broeden komen de eieren uit en 8 tot 10 dagen later zijn de jongen groot 

genoeg om uit het nest te stappen. Nog weer 10 dagen later kunnen ze vliegen. De beide 

ouders voeren de jongen. In totaal heeft een veldleeuwerik 45 dagen nodig om jongen 

vliegvlug te krijgen en zelfstandig zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen. 

Show 

Je kunt je afvragen of een soort als de veldleeuwerik een echte showvogel is. Het is een 

vogel die nog kort bij de natuur staat en vrij schuw is. Goede africhting helpt bij het 

rustig krijgen van je vogels, dat geldt voor alle soorten. De vogel op onze show liet zich 

goed zien en toont aan dat ook de leeuwerikfamilie een plekje verdient. 
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Even voorstellen Gerrit Endeveld. 

Mijn naam is Gerrit Endeveld. Ik woon in ’s-Hertogenbosch en heb al jaren vogels. In 

1975 ben ik gestart bij vogelvereniging Woudgalm in Oirschot en ben inmiddels al 42 

jaar lid van de NBvV.  Zoals bij veel startende vogelliefhebbers ben ik ook begonnen 

met kanaries. Mijn eerste vogels waren 3 agaat kanaries.  Een paar jaar geleden ben ik 

gastlid geworden van v.v. De Nachtegaal maar inmiddels ben ik lid van onze vereniging. 

Ik kom al jaren op de vogelmarkten en doe sinds het moment dat de onderlinge TT van 

v.v. De Nachtegaal een open show is geworden mee met deze tentoonstelling. Dit met 

veel plezier en mooie resultaten.  

Ik vul in het bestuur de functie van secretaris 

in en ben vooral bezig met regelen van allerlei 

zaken die door en aan het bestuur worden 

gevraagd. Veel gaat over het organiseren van de 

komende tentoonstelling maar ook 

verslaglegging van de bestuursvergadering en de 

algemene ledenvergadering horen bij mijn taken. 

Ik ben een liefhebber van vele soorten vogels 

en heb daardoor een erg uitgebreid 

vogelbestand. Naast verschillende tropische 

vogels ben ik ook erg gecharmeerd van 

grondvogels. Ik heb dan ook diverse soorten 

kwartels in mijn hokken rondlopen. De Chinese 

dwergkwartel in meerdere kleurslagen, Japanse 

kwartels en Harlekijn kwartels zitten in mijn 

vogelbestand. Broeden met behulp van een broedmachine en dan de kuikens op zien 

groeien tot volwassen vogels is een prachtig onderdeel van mijn hobby. 

 

groeten, 

Gerrit 
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Even voorstellen Marcel Sterks. 

Beste leden, ik wil me graag voorstellen. Mijn naam is Marcel Sterks. Ik woon samen met 

mijn vrouw Desiree en onze 4 kinderen Lily, Esmee, Jolie en Sjoerd in Den Dungen. Ik 

ben 38 jaar oud. Ik werk in het Jeroen Bosch ziekenhuis als medisch microbiologisch en 

moleculair analist. Ik onderzoek o.a. bacteriën en parasieten.  

Ik heb al vogels vanaf dat ik een jaar of tien ben. Eerst ben ik jarenlang verspreid lid 

geweest bij de Nbvv. Voor de ringen en het boekje. Ik kreeg het Nachtegaaltje wel eens 

van een collega van Jan die de boekjes in Den Dungen rondbracht. Het leek me leuk om 

een keer aan een tentoonstelling mee te doen en zodoende heb ik 3 jaar geleden 

meegedaan met de tt van de Nachtegaal. Ik ben daarna lid geworden van de vereniging. 

3 jaar en 2 jaar geleden had ik prijs met mijn rode kanaries en afgelopen jaar 1e prijs 

met een stam grijze zebravink poppen. Ik hoop nog een keer kampioen te worden.  

Op het moment kweek ik rode kanaries, zebravinken vnl grijs, bandvinken en driekleur 

papegaaiamadines. Daarnaast heb ik nog wat andere vogels. Ik heb in het verleden veel 

verschillende soorten vogels gehouden voornamelijk tropische vogels en kanaries. Mijn 

leukste kweekresultaat zijn jonge Japanse nachtegalen. Waarvoor ik iedere dag 

insecten ging vangen. Nu kweek ik mijn vogels in broedkooien. Als de kinderen wat 

groter zijn en er weer wat meer tijd over is wil ik weer een voliere in de tuin inrichten.  

Ik ben sinds dit jaar bestuurslid a.i. en kijk een jaartje mee of het iets voor me is. Tot 

nu toe vind ik het leuk om te zien wat er allemaal bij komt kijken om de vereniging 

draaiende te houden. Ik heb een vrij druk leven met jonge kinderen een baan een grote 

tuin en veel hobby's dus ga even kijken hoe het bevalt in het bestuur. Hopelijk kom ik 

jullie tegen op een van onze verenigingsbijeenkomsten. 

 

 

 

Groet Marcel 
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Lezing parkieten, Piet Ooijen. 

Op 6 maart heeft Piet Ooijen tijdens de ledenavond een zeer boeiende lezing gehouden 

over verschillende soorten parkieten. Hierbij was er veel aandacht voor ontwikkeling van 

mutaties, de gevolgen voor de kleuren en kleurvelden van de betreffende vogelsoort 

maar ook de bijbehorende vererving. Dit allemaal ondersteund door prachtige foto’s van 
deze kleurslagen. Kortom, smullen voor de parkietenliefhebber maar ook voor de andere 

liefhebbers een boeiend verhaal. 

De eerste soort die is besproken zijn de Agaporniden. Iedereen kent ze wel, met name 

de Agapornis Roseicollis is een zeer algemeen gehouden vogelsoort.  

 

Deze vogels zijn te verdelen in 2 groepen namelijk de ringogen en de niet ringogen.  

 

De ringogers in volgorde Ficheri, Personata, Nigreginus en Lilianae. Allemaal mooi 

gekleurde vogels met een sprekende witte oogring.  

Piet heeft tijdens zijn lezing ook de grasparkiet, valkparkiet, Catharinaparkiet en de 

Neophemasoorten besproken. Een veelheid aan mogelijkheden voor de liefhebber van 

kromsnavels die deze diverse soorten parkieten bieden. Zowel in formaat als kleur en 

allemaal ook nog met diverse mutanten.  

De hiernaast afgebeelde vogel, in 

volksmond ook wel Collie genoemd, 

is zowel een vogel die de liefhebber 

houdt in zijn kooien als een 

gezelschapsdier dat in de huiskamer 

wordt gehouden. Deze is makkelijk 

tam te maken en raakt zeer 

vertrouwd met zijn verzorger. 
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Nieuwtjes en weetjes 

✓ Het jubileumjaar zit er op. Bestuur en leden kijken terug op een mooi jaar 

waarin veel leuke evenementen hebben plaatsgevonden.  

✓ Zoals tijdens de algemene jaarvergadering is aangekondigd gaat het 

bestuur op zoek naar mogelijkheden om met de leden in 2019 naar de 

COM-wereld show in Zwolle te gaan. Reserveer alvast 10 t/m 13 januari 

2019 in de agenda. Deze 4 dagen is de show open voor publiek.  

✓ Tijdens de algemene ledenvergadering is Eric Kuijpers herkozen tot 

voorzitter van onze vereniging. De komende 3 jaar zal Eric het 

voorzitterschap voortzetten.     

✓ Zoals de 2 kennismakingen hebben laten zien is het bestuur weer op volle 

sterkte. Beide ontstane vacatures, namelijk secretaris en algemeen 

bestuurslid a.i. zijn ingevuld door Gerrit Endeveld en Marcel Sterks.  

✓ Het Open Rosmalens Kampioenschap vindt plaats in weekend van 3 en 4 

november 2018. Wil je helpen met de organisatie, meld je aan bij de TT-

commissie.  

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

toezichthouder bij georganiseerde vogelbeurzen of vogelmarkten. We 

hebben al 2 leden die deze opleiding gaan volgen maar er mogen altijd 

meer leden aan meedoen. Wil je hier meer over weten, neem contact op 

met het bestuur. De club denkt graag mee in de vorm van ondersteuning en 

onkostenvergoeding als je deze opleiding wil volgen.  

✓ Komend jaar wordt de kringtentoonstelling Maasland-Meierij 

georganiseerd door de afdeling Dinther. Dit jaar was Rosmalen de grote 

winnaar in het clubkampioenschap met maar liefst 60 punten meer dan de 

nummer 2. We zullen onze eer moeten verdedigen dus alvast een oproep 

om mee te doen aan deze tentoonstelling. Deze wordt gehouden op 30 

november, 1 en 2 december 2018. 

✓ 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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Lezing Europese insecteneters, Rene Kleine 

Op de ledenavond van 3 april stond er een lezing van de SEC, gehouden door Paul Olde 

Elferink op het programma. Het onderwerp van de lezing was de kweek van bijeneters, 

mezen en blauwborsten. Paul had een collega vogelliefhebber meegenomen, Rene Kleine. 

Rene heeft zijn vogelhobby, het kweken van bijeneters en zwaluwen,  naar een 

uitzonderlijk hoog maar vooral mooi niveau weten te tillen. Ondersteund met foto’s en 
filmmateriaal heeft Rene de aanwezigen, en dat waren er erg veel, een avond weten te 

boeien met het vertellen over zijn ervaringen bij het houden en vooral kweken van toch 

niet alledaagse vogels.  

De kweek van insecteneters zoals de blauwstaart,  roodgesternde blauwborst en 

bijeneter vraagt, naast een aangepaste huisvesting, ook speciale voeding. Rene heeft 

hiervoor speciale voedingssupplementen ontwikkeld waardoor zijn vogels in optimale 

conditie vertoeven en de kweek succesvol is. Op zijn site www.avis-cibum.nl is de 

benodigde informatie te vinden over deze voedingsproducten. 

Nu even terug naar de kweek van de bijeneter. In een volière van 40 x 20 m, geplaatst 

op de rand van een natuurgebied, wordt in koloniebroed gekweekt met de bijeneter. Dit 

hele proces van koppelen, nestbouw, jongen krijgen en uiteindelijk het uitvliegen van 

deze jongen is vastgelegd op film. Tijdens de lezing hebben van de 120 uur gemaakte 

film een samenvatting van een kwartiertje gezien. Prachtige beelden die een natuurlijk 

gedrag van deze mooie vogels laat zien.  Op youtube is deze film terug te kijken, zie 

daarvoor https://www.youtube.com/watch?v=o4gMKO_XVhE.  

 

Het was een boeiende lezing die door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4gMKO_XVhE%20
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Vogels nader belicht: 

 

Harlekijn kwartel 

De dertigste in de reeks is de Harlekijn kwartel. Een grondvogel die de laatste jaren 

steeds meer aanhangers krijgt onder de liefhebbers. Deze soort is al eerder op onze 

show te zien geweest. Dit jaar was er maar 1, een wildkleur haan maar wel een prachtig 

exemplaar. Deze was ingebracht door Gerrit Endeveld. 

 
 

Op bovenstaand plaatje staat een koppeltje afgebeeld Voor een vogelshow een 

prachtige vogel die, als je er even de tijd voor neemt, een mooi getekend en gekleurd 

verenkleed laat zien.  

De Harlekijn kwartel is wat groter dan de veel bekendere Chinese dwergkwartel. Een 

volwassen vogel is 16 cm tot 18 cm en weegt ongeveer 70 gram. Er is een duidelijk 

verschil tussen de haan en de hen. De haan is donkerbruin op de rug met wat langere 

witte bestreping en kleine creme-witte dwarsstreepjes. Verder heeft hij een 

diepzwarte buik en borst. De flanken zijn roodbruin en worden gesierd met zwarte 

strepen die in de ideale situatie druppelvormig zijn. Het masker is een samenspel van 

witte vlakken met zwarte lijnen. Aan dit masker ontleent deze vogel zijn, het masker 

doet denken aan een clownsmasker (en die heet in de volksmond Harlekijn). Omdat de 

hen in de natuur de zorg voor het uitbroeden van de eieren op haar neemt heeft deze 

een mooie schutkleur, die bestaat uit verschillende bruine veervelden met bijbehorend 

streeppatroon. De bovenkant is donkerbruin en haar buik is wat lichter van kleur. De 

buik wordt gekenmerkt met dwarsstreepjes. De ogen van haan en hen zijn zwart en de 

poten zijn vleeskleurig. 
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Land van herkomst 
De Harlekijn kwartel is een algemeen voorkomende Afrikaanse vogel. Hij heeft een 

groot verspreidingsgebied en komt voor vanaf de zuidkant van de Sahara tot Zuid 

Afrika. De kwartel is een grondvogel en heeft zijn leefgebied vooral in de graslanden. 

Ook in landbouwgebieden weet deze vogel zich prima te redden.  

 
De eieren hebben een prachtige bruine tekening, mooie schutkleur. 

 

Voeding 

Het menu voor deze kwartel bestaat uit een goed gemend zaadmengsel voor volière 

vogels. tegenwoordig zijn er echter ook speciale zaadmengsels voor kwartels op de 

markt. Omdat Harlekijn kwartels van nature graszaden eters zijn, is het mengsel hierop 

aangepast. Uiteraard mogen vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. Ook 

groenvoer wordt goed gegeten. Verse onkruidzaden maar ook sla, gesneden 

brandneteltoppen en vogelmuur lusten ze prima. Als ze in een buitenvlucht 

rondlopen vangen ze zelf nog wat dierlijk eiwit inde vorm van insecten. U kunt ze 

dit ook bijvoeren in de vorm van pinky’s, meelwormen etc. 

De kweek 
De hen maakt een ruw kuiltje ergens op een beschutte plaats en legt daar acht tot tien 

eieren, waarna zij gaat broeden. Na ruim 16 - 17 dagen komen de kuikens uit. De kuikens 

zijn meteen klaar om het nest te verlaten. De hen en de haan zorgen samen voor de 

kuikens. Er is voor de kuikens speciaal opfokvoer verkrijgbaar. Omdat de kuikens direct 

zelf op zoek gaan naar voedsel is het zaak dit ook meteen na uitkomst van de eieren 

beschikbaar te stellen, waarbij ook klein levend voer kan worden gegeven. Na ruim 7 

weken zijn de kuikens volwassen en zijn de hanen al te onderscheiden van de hennen. De 

kuikens groeien snel en in de 2e week na de geboorte moeten de dieren al geringd 

worden. De ringmaat is 4,5 millimeter. Natuurbroed lukt vrij goed maar er zijn hennen 

bij die willekeurig eieren leggen en niet bij elkaar in een nestje. Er rest dan niets anders 

dan de eieren verzamelen en uit te broeden in een broedmachine. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grit
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De vogels kunnen in koppels worden gehouden maar ook kunnen meerdere hennen bij 1 

haan worden geplaatst. Dit laatste vergt wel wat meer ruimte in het hok als je 

natuurbroed wilt kweken. De hennen lopen elkaar in de broedperiode al snel in de weg 

 als er wordt gestart met broeden. Met een beetje geluk broeden de hennen twee keer 

in een broedseizoen.  

 

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. Het zijn echter vogels uit Afrika en bij flinke vorst is het beter 

de vogels onder te brengen in een verwarmde ruimte. Dit komt de conditie van de vogels 

ten goede.  

Voor een volière staat geen afmeting, maar ook hier geldt hoe meer ruimte hoe beter 

voor de vogels. De Harlekijn kwartel heeft behoefte aan beplanting om zich op zijn 

gemak te voelen en schuilmogelijkheden te vinden. 

 

  
Mooi trio Harlekijnen met duidelijk onderscheidt tussen haan en hennen. 

 

 

Mutaties 
Er zijn op dit moment geen mutaties bekend van deze prachtige kwartelsoort. 

 

 

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

1.500.000 pinguins ontdekt op Zuidpool 

Met alle moderne technieken zou je denken dat de natuur ons mensen niet meer kan 

verrassen. We kunnen ver het heelal in kijken en zien wat er op miljoenen km afstand 

van de aarde allemaal gebeurd. In een nieuwsartikel van begin maart 2018 wordt melding 

gemaakt van een ontdekking van 1,5 miljoen Adelaide pinguins op de zuidpool. Het was bij 

wetenschappers wel bekend dat er een groot aantal van deze vogels op de zuidpool 

aanwezig waren maar deze aantallen waren ook voor de onderzoekers een verrassing.  

Op basis van eerdere tellingen werd er vanuit gegaan dat het met deze soort pinguin 

minder goed gaat. In andere gebieden op de Zuidpool neemt het aantal broedparen al 

sinds de jaren ’90 af. Deze ontdekking zorgt ervoor dat dit beeld bijgesteld kan worden. 

Huiszwaluw vogel van het jaar 2018 

De vogelbescherming en SOVON hebben de huiszwaluw uitgeroepen tot vogel van het 

jaar 2018. Het gaat al jaren niet goed met de huiszwaluw in Nederland. De exacte 

oorzaak van deze teruggang is niet bekend maar de afname van de hoeveelheid insecten, 

in combinatie met de terugloop van geschikte nestgelegenheid, lijken de grote oorzaak. 

Reden om deze vogel eens extra in de schijnwerpers te zetten.  

De huiszwaluw leeft heel dicht bij mensen; letterlijk onder hetzelfde dak. Kolonies met 

nesten zijn vaak heel zichtbaar. En huiszwaluwen zoeken voedsel in een straal van 

ongeveer 500 meter rond hun nestplaats. Zo kun je dus ook het gedrag mooi volgen. Van 

de bouw van het nest tot het uitvliegen van de jongen. Je ziet hoe hard ze moeten 

werken om jongen groot te krijgen. Huiszwaluwen eten 

enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende 

insecten. Een huiszwaluwpaar met jongen vangt 9000 

insecten per dag! 

 

Maar ondanks dat ze al eeuwen zo dicht bij de mens leven, is hun leven deels nog een 

mysterie. Het is bijvoorbeeld niet precies waar ze in de winter in Afrika naartoe vliegen. 

Vermoedelijk verblijven ze in het Kongobekken en komen ze de hele winter niet aan de 

grond.  

Om meer over het leven van de huiszwaluw te weten te komen wordt er dit jaar extra 

onderzoek gedaan naar deze vogelsoort. Op www.Jaarvandehuiszwaluw.nl kan je hier 

meer informatie vinden. 

https://www.sovon.nl/nl/jaarvandehuiszwaluw
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Snavels en poten 

 

Dit bord staat op de wandelroute in vogelpark Avifauna. Ik zag het staan en heb er 

zomaar een foto van gemaakt. Als je echter wat beter kijkt naar zowel de plaatjes als 

de begeleidende tekst ontdek je hoe mooi de natuur zich aanpast. Het spreekwoord 

‘ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is’ geldt ook voor de snavel en poten. Iedere 

vogelsoort heeft zijn eigen snavelvorm en onderstel, beide aangepast op het leefgebied 

en het voedsel waarmee de vogel zich voedt. 

De snavel van een vogel bestaat uit hoornachtig materiaal en is de vervanger geworden 

van kaken en tanden. Tanden zijn relatief zwaar en het is voor een dier dat vliegt beter 

om zo licht mogelijk gebouwd te zijn. Sommige vogelsoorten hebben kleine kartels aan 

de snavel die aan tanden doen denken. Een vogel gebruikt zijn snavel onder andere om 

voedsel te grijpen, maar vanwege het ontbreken van tanden is het kauwen vervangen 

door een aantal andere functies.  

kegelvorm  pincetvorm         haakvorm    dolkvorm 
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Ter verdediging gebruiken vogels eerder hun vleugels of poten dan hun snavels. Pikken 

(een stekende beweging maken) doen vogelsoorten met spitse en lange snavels. Ze 

mikken vaak op de ogen van hun belager. Bijten doen vogels met korte sterke snavels 

zoals papegaaien. Deze vogels vechten onderling kleine conflicten uit door met de poten 

naar elkaar te grijpen, maar ernstige ruzies worden beslecht met de krachtige snavel 

waarbij ze elkaar ernstige verwondingen kunnen toebrengen. 

De vorm van de snavel is afhankelijk van het voedselpatroon van de soort. Lange spitse 

snavels komen voor bij visetende vogels die hun prooi harpoeneren, zoals reigers. Korte 

brede snavels ziet men bij zaadeters. Vogels die insecten eten zoals lijsterachtigen 

hebben smalle spitse snavels die geschikt zijn om in holtes te wroeten en bladeren om te 

keren. Bij sommige vogelsoorten die prooien in modder zoeken is de snavel aan de 

binnenkant voorzien van speciale orgaantjes die gevoelig zijn voor beweging of 

elektrische pulsen die worden voortgebracht door prooidieren. 

Overige taken van snavels 

Hoewel aangepast aan de manier, waarop een vogel zijn voedsel vindt, verscheurt, hakt 

of eet, heeft de snavel nog meer functies. Vogels hebben geen handen maar zijn 

ontzettend handig met hun snavel.  

    

Balts 

Snavels zijn vaak felgekleurd om goed op te vallen bij de balts. Dansend laat het 

mannetje zijn snavel uitbundig zien, steekt de snavel nog eens extra in de lucht en 

maakt er vaak ook een klepperend geluid mee. Ook uit zijn keel kan het mannetje 

prachtige baltsgeluiden produceren. Baltsbewegingen zijn vaak vaste gebaren, lijkend op 

rituelen. Vaak ook gebruiken vogels hun snavel om elkaar aan te raken, te strelen. Ze 

strelen zowel de veren als de snavel van het vrouwtje.  

Nestbouw 

De meeste zangvogels hebben een dunne snavel waarmee ze heel vakkundig takjes, 

grassen en veren kunnen vinden en ze kunnen er behendig mee naar het plekje vliegen 

waar ze hun nest aan het bouwen zijn. Vaak ziet zo'n nest er ingewikkeld uit. Ook dat 

wordt slechts met hun snavel bewerkstelligd. De snavel van een specht wordt gebruikt 

als hakboor. In de lente klinken de klopgeluiden door het bos. De specht is dan bezig een 

gat uit te hakken in de schors van de boom. Als het hol klaar is, kan hij er met zijn gezin 
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intrekken. Een ijsvogel hakt met zijn snavel een tunnel in een zandwal en maakt zo een 

nestruimte.  
 

Schoonhouden van de veren en het nest 

Dagelijks nemen vogels veel tijd om hun verentooi in orde te houden. Voor het vliegen 

hebben ze een schone, goed onderhouden en gladgestreken verenpracht nodig 

Instinctief zorgt een vogel daar dus altijd voor. De veren worden schoongepikt en 

gladgestreken. Tussen de veren worden de parasieten verwijderd. Alles wat er niet 

hoort, pikt een vogel tussen zijn veren vandaan. Elke veer wordt afzonderlijk onder 

‘snavel’ genomen en helemaal uitgekamd. Een vogel is er dus een groot deel van de dag 

mee bezig. 

Om te voorkomen dat het nest vuil wordt ruimt een vogel ook meestal de uitwerpselen 

van de jongen op zolang deze in het nest liggen.  
 

Voeren van jongen 

Als vogels eten gaan zoeken, bewaren ze dat in hun snavel en vliegen ermee naar hun 

nest. Kant en klaar wordt het eten overgeheveld in de opengesperde bekjes van de 

kleintjes. Reigers met hun dolkvormige snavel spietsen kikkers en vissen aan hun snavel 

en schrokken die dan in hun geheel naar binnen. Zo verscheuren arenden heel 

gemakkelijk vlees, voor zichzelf en voor hun jongen. Ook zijn er vogelsoorten die het 

gevonden eten doorslikken. Zo gauw de jonkies op hun hals of snavel tikken met hun 

snaveltjes, braken die vogels het eten op. Dit doen de meeste zaadeters 

 

Geluid maken 

De ooievaar kan niet zingen dus gebruikt hij zijn snavel om te klepperen. Het geluid van 

de op elkaar klapperende onder en bovensnavel zijn het middel om met de partner te 

praten. Zangvogels maken niet of nauwelijks gebruik van hun snavel om te zingen. De 

geluiden worden vanuit de keel gemaakt.  
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Met de club Den Bosch ontdekken 

Zaterdag 1 september zijn een groot aantal leden, samen met partner, op 

ontdekkingstocht geweest in Den Bosch. Met de boot over de Binnendieze, wandelen 

door de oude binnenstad onder begeleiding van een gids en genieten van alles wat de 

Brabantse hoofdstad te bieden heeft. Gelukkig was het mooi weer zodat de jassen thuis 

konden blijven en er in het zonnetje genoten kon worden van een heerlijk drankje. 

 

Verzamelen bij het opstappunt van de boot en dan een bijzondere boottocht in en onder 

de stad door. Een aantal hadden deze boottocht al een of meerdere keren gedaan maar 

het blijft iedere keer toch een bijzondere ervaring om op deze manier de stad te zien 

en te beleven. 

 

Na een klein uurtje varen en een geschiedenisles over Den Bosch op naar de kroeg, en 

daar zijn er genoeg van, om even de keel te smeren. Tijd om gezellig met elkaar te 

kletsen en het ook nog eens over de vogels te hebben. Niet te lang want de stadsgidsen 

waren al snel aanwezig om te starten met de stadswandeling. 
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Na het wandelen was er een afsluitende bbq in het clubhuis van Nimrod.  

 

Een zeer geslaagde clubdag waar de deelnemers met veel plezier op terugkijken. 


