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    Voorzitter: Wildlife Breeding Centre 

 

 

Ere-lid              M.J. v.d. Hut 
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Het bestuur van vogelvereniging  Luscinia nodigt U uit tot het  

bijwonen van de Vergadering die gehouden zal worden op 

  

                             Dinsdag 2 November  
 
  
Buurthuis van de Toekomst  Ontmoetingscentrum  Morgenstond  

             1e Eeldepad    3 /3a        2541JG  Den Haag                             

                                  AGENDA: 

1/        Opening            

2/        Mededelingen 

3/        Notulen 

4/        Jaarverslag secretariaat 

5/        Inleveren  inschrijfformulier 

6/        Pauze  met een kleine loterij 

7/        Financieel jaarverslag 

8/ Bestuursverkiezing Penningmeester is herkiesbaar 

9/        Aanmelden medewerkers TT. 

10/      Bespreking TT dagen. 

11/      Rondvraag en sluiting 

------------------------------------------------------------------------------                       
Geachte Leden, 
Wilt U zo vriendelijk zijn om de contributie voor 2022 over te maken,  
IBAN nummer   NL49 INGB 0000 294600 
t.n.v. Vogelvereniging Luscinia te Den Haag. 
Bondslid          42,00 euro 
Gastlid             22,00  euro 
Jeugdlid            20,00 euro 
Alvast hartelijk dank voor het tijdig betalen, zodat Luscinia 
ook  in 2022 voor U klaar kan staan.   
------------------------------------------------------------------------------------------                           

  Vergaderingen   2021  

 7 September  Voeding 

 5 Oktober  Tafeltjesavond 

 2 November  Jaarvergadering 

 26/27 November    T.T.       

    17 December   Kerstbingo                                                
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Van de voorzitter  

 

De tweede verenigingsavond van dit moeilijke jaar hebben we  

weer gehad. Er werd begonnen met een minuut stilte vanwege    

het overlijden van mevr. Jos Muller, de drijvende kracht van 

ontmoetingscentrum Morgenstond en de wijk Escamp.  

 

Na wat mededelingen over de bond en het district kwam de 

aanstaande tentoonstelling aan de beurt, daarin hebben we 

afgesproken deze een dag in te korten. Dit voorlopig alleen             

dit jaar omdat we volgend jaar 125 jaar bestaan, met een 

jubileumshow met deelname van andere verenigingen. 

We gaan dit jaar net als in 2019 in de kleinere zaal onze 

tentoonstelling houden, we hopen op een mooi aantal vogels.   

Zend dus zo veel mogelijk vogels in, zodat het een gezellige show 

gaat worden. 

 

En dan wat er allemaal gebeurd in vogelland. Er vallen thans   

diverse verenigingen om, sommige zijn al per direct gestopt. 

 Tevens zijn er district tentoonstellingen die  niet doorgaan.  

Ook de Bondshow is met een dag ingekort, de zondag is               

eraf gevallen. 

We hebben op de verenigingsavond onze bekende tafeltjes avond 

weer gehad, met het keuren van de meegebrachte vogels,          

wat weer leuke discussies opleverden. 

 

Verder op 2 november de jaarvergadering en het inleveren van de 

inschrijfformulieren voor de TT voor zowel A, B, en C klasse vogels.  

We rekenen op uw medewerking. 

 

Tot ziens op 2 november. 

 

 

   

 

Voor informatie bestrijding bloedluis 

Kijk op ALLES TEGEN BLOEDLUIS.NL 
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   Notulen Ledenvergadering Luscinia 5 oktober 2021 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 11 personen 

Afgemeld: Ferry 

 

Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen         

 hartelijk welkom.           

           Hij vraagt een ogenblik stilte voor het gedenken van  

 mevr.Jos Muller. Jos was een stille kracht achter onze    

 Tentoonstelling. 

 

Mededelingen 

Wim en Gea zijn naar de Rayon- en district vergadering 

geweest. In de Rayonvergadering werden men 

geconfronteerd met de nieuwe structuur van de NBVV.        

De bond had de statuten aangepast, hiervoor is wel een 

stemming geweest, echter door de corona is een goede 

informatie achter gebleven. De nieuwe structuur is geworden 

dat de bondsraad is opgeheven en veranderd in adviesraad. 

Een en ander werd in de Rayonvergadering negatief 

gebracht en Bas en het districtsbestuur zouden het 

onderzoeken. In de District vergadering was het in een keer 

positief bevonden. Zij hadden de stukken nog eens goed 

nagelezen en informatie ingewonnen. Men is nu nog bezig 

met het huishoudelijk reglement. We wachten verder af.      

De goedkeuring voor de tentoonstelling van 2022 is binnen.  

In Groningen en Noord-Holland is geen district; in ons district 

zijn 2 verenigingen opgeheven Nootdorp en Aves in Rijswijk. 

Puttershoek zou ook op instorten staan. In ons district zijn wat 

samenvoegingen geweest, waardoor ons Rayon 5 

verenigingen erbij heeft gekregen. 

Na 1 oktober mogen er weer wat vogelbeurzen gehouden 

worden. Boskoop heeft de eerste op 4 december. De Bond 

kort vogel 2022 met 1 dag in, de zondag komt te vervallen. 

De coronacontrole tijdens TT blijven nog wat onduidelijk, er  

zal vermoedelijk een QR code gevraagd moeten worden. 
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Kascontrole 

Volgende maand hebben we onze jaar vergadering hiervoor 

dienen onze financiën weer nagekeken te worden, Fred en 

Roel melden zich om 21 oktober om 13.00 uur de boeken te 

controleren ten huize van de Familie Poortier.   

 

Vooruitblik TT 

De voorzitter legt uit hoe de TT dit jaar gaat uitzien: woensdag 

24 november van 19.00 uur tot 21.00 uur. Donderdag keuring, 

Vrijdag opening voor de leden en zaterdag voor 

geïnteresseerden, van 10.00 tot 17.00 uur. Daarna uitkooien en 

opruimen. 

 

PAUZE 

 

Vogelkeuring 

Hierna worden de leuke groep meegebrachte vogels door de 

aanwezige gekeurd en besproken door. Fred, John, Ed en 

Wim besproken. Het was weer een gezellig avond. 

 

Rondvraag 

Wim en Gea gaan naar Waalwijk en vragen of nog voor 

iemand noromectine mee gebracht moet worden.           

Fred¸ Ronald en Charrel melden zich voor een flesje. 

 

Sluiting  

Hierna sluit de voorzitter de vergadering bedankt iedereen 

voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis. 
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Jaarverslag Van Vogel vereniging Luscinia 2021                         

_____________________________________________________________ 
 

Het jaarverslag van 2021 staat nog steeds onder invloed van de corona 

gebeurtenissen. We mochten geen verenigings avonden houden.  

Contact met de leden was moeilijk, we konden alleen communiceren  

via ons maandblad die elke maand werd uitgegeven, behalve januari. 

Door de lockdown kon ook onze nieuwjaarsborrel niet doorgaan. 

Het verslag gaat alleen over de bijzonderheden die we in de bladen  

aan u vermelden en u nog even in herinnering willen brengen.  

Februari 

Bij de Bond is een nieuwe secretaris gekozen, dhr. Huub Mertens.  

Ook zijn de nieuwe statuten goedgekeurd. 

De Bondsshow blijft voorlopig in 2022/23 nog in Zwolle, omdat de sloop 

 is uitgesteld. De ringen gaan met 4 cent omhoog, ook de 

behandelingskosten gaan met 50 cent omhoog naar 3 euro en voor 

spoedbestellingen wordt dat 4,50 euro alles ingaande bij de eerste 

bestelronde voor 2022. De verzending wordt ook anders, omdat er 

regelmatig ringenverzendingen verdwijnen. 

Maart 

We houden het voorlopig maar vol, vanuit de Bond is er ook  

weinig nieuws.  

Het bestuur gaat zich binnen kort beraden hoe we het jubileumjaar 2022 

gaan invullen voor het 125ste bestaan van Luscinia.  

Om Luscinia te gedenken dachten we aan een herinnering boekje en 

wordt iedereen gevraagd een stukje over zijn ervaring in Luscinia op  

te schrijven, voor plaatsing in het boekje. Het is in ieder geval de  

bedoeling een jubileum TT te organiseren, samen met de verenigingen  

uit ons Rayon. Wij houden u daarvan op de hoogte. 

April 

In april hebben we een verenigings app opgestart, zodat we makkelijker 

direct met de leden kunnen communiceren. 

Op vereniging niveau hebben we niet veel kunnen organiseren,  

we proberen wel zo veel mogelijk via het maandblad en Whats App 

 leden Luscinia te informeren. Ook vanuit de bond of het district/rayon  

komt weinig nieuws tot ons. 

Van andere verenigingen is er weinig te melden, wat wel bekend is 

geworden is dat EVKV Voorburg is opgeheven na 46 jaar bestaan;  

bij gebrek aan bestuursleden en waar de overgebleven leden naar  

toe zijn is onbekend. 
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Mei 

We kregen te horen dat er wat versoepelingen worden doorgevoerd,   

de terrassen worden geopend en de avondklok wordt afgeschaft, 

winkels mogen open op een gewone manier.  

Daarnaast hebben de meeste van onze leden de eerste prik gehad  

en sommige al de tweede.  

Met al die gegevens dachten wij, we kunnen nog net voor de vakantie,  

na zo’n lange tijd elkaar nog even ontmoeten.  

Sommige van u zijn gebeld, andere zijn benaderd via de verenigingsapp 

met de vraag wilt u 11 mei nog naar bijeenkomst komen voor we met 

vakantie gaan?  

Helaas was er nog weinig animo, 3 leden wilde komen andere nog niet.  

Dus gaan we nu voor de bijeenkomst in september en hopen u dan  

weer allemaal te mogen begroeten.  

We blijven als bestuur bereikbaar via de verenigingsapp of gewoon  

via pc of mobiel. 

Dus gingen we op vakantie, maar de verenigingsapp hield ons van 

diverse kweekresultaten op de hoogte. 

September 

De voorzitter is blij om diverse leden al te kunnen begroeten. .  

Het  was ook weer leuk om Tinus en Fons te ontmoeten.  

Na ruim anderhalf jaar coronatijd hopen we in september de draad      

weer op te kunnen pakken. We hebben in 2020 toch nog een paar 

verenigingsavonden kunnen organiseren.  Ook de meeste 

tentoonstellingen, de Bondshow en de Wereldtentoonstelling gingen  

niet door. 

We hebben wel regelmatig contact gehouden met de leden via het 

maandblad of de verenigingsapp die dit jaar in gebruik is genomen. 

Wijzigingen HH-reglement worden gepresenteerd en door genomen 

er zijn een paar oude regels veranderd zoals gulden naar euro’s 

geschreven. Iedereen heeft deze veranderingen goedgekeurd. 

Wat ook voor ons als vogelliefhebber belangrijk is de ontwikkelingen 

 in de gaten te houden aangaande de dierenwet die in de 

 Tweede kamer is aangenomen. Er wordt veel paniek over gezaaid,  

maar op de één of andere manier zullen we ermee te maken krijgen.  

Er worden heel wat kweek resultaten besproken.  

Onze tentoonstelling van 2021 is van 24 tot 27 november 

Tentoonstelling van onze jubileum TT in 2022 is van 23 tot 27 november. 

De Bondshow blijft nog in de hallen in Zwollen, zij blijven voorlopig 

beschikbaar voor de Bondshow. 
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Er zijn in ons Rayon van de 15 verenigingen er 5 die een TT hebben 

aangevraagd. 

Tevens zijn er in ons Rayon zijn er 5 verenigingen bij gekomen. 

 Hellevoetsluis, Oostvoorne, Schiedam, Spijkenisse en Rotterdam 8. 

Oktober 

Oktober was een drukke maand. De tafeltjes avond; er was een leuke 

gemengde hoeveelheid vogels ingebracht. Verder waren er weer de 

bondsvergaderingen, het Rayon en het District, Wim en Gea bezochten 

beide. 

In de Rayonvergadering werd men geconfronteerd met de nieuwe 

structuur van de NBVV. De bond had de statuten aangepast, hiervoor  

is wel een stemming geweest, echter door de corona is een goede 

informatie achter gebleven. De nieuwe structuur is geworden dat de 

bondsraad is opgeheven en veranderd in adviesraad.  

Een en ander werd in de Rayonvergadering negatief gebracht en Bas en 

het districtsbestuur zouden het onderzoeken. In de District vergadering  

was het ineens keer positief bevonden. Zij hadden de stukken nog eens 

goed nagelezen en informatie ingewonnen. Men is nu nog bezig met Het 

huishoudelijk reglement. We wachten verder af. De goedkeuring voor de 

tentoonstelling van 2022 is binnen.  

In Groningen en Noord-Holland is geen district; in ons district zijn 2 

verenigingen opgeheven Nootdorp en Aves in Rijswijk. Puttershoek zou ook 

op instorten staan. In ons district zijn wat samenvoegingen geweest, 

waardoor ons Rayon 5 verenigingen erbij heeft gekregen. 

Na 1 oktober mogen er weer wat vogelbeurzen gehouden worden. 

Boskoop heeft de eerste op 4 december. De Bond kort vogel 2022 met  

1 dag in, de zondag komt te vervallen. 

De coronacontrole tijdens TT blijven nog wat onduidelijk, er zal vermoedelijk 

een QR code gevraagd moeten worden. 

 

Leden 

Vanwege de coronareglementen hadden we weinig ledenavonden, we 

hadden contact met de leden door het boekje en de app. Twee leden 

zeiden op en er kwam niets bij. 

Al met al een jaar waar we met gemengde gevoelens op terug zien.  

Laten we hopen dat volgend jaar weer redelijk normaal is. 

 

Notulist Gea Stoop 
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 Dekkershoek heeft een uitgebreid assortiment dieren  

verzorgingsproducten Tegen scherpe prijzen !  Voor een mand of bot 

kunt u bij ons prima terecht. 
Zaden voor verschillende  vogels, zoals parkieten, kanaries  en  tropen.                         

Maar ook voor  duiven hebben we alles in huis. 

Ook Uw kat en hond verdient de nodige zorg. Wij  helpen uw kat en hond  
die zorg te geven waar zij recht op hebben. Prima kattenbakkorrels, katten en 
hondenvoeding, mooie speeltjes enz.  

                    
                         www.diertotaaldekkershoek.nl        

http://www.diertotaaldekkershoek.nl/
http://3.bp.blogspot.com/-o3eXeLm9vFY/UReJD5h-skI/AAAAAAAAAKo/oU9pLfxTQ0o/s1600/302755_219201498214857_1553493244_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XCG2R-v9N90/UVS_YmOW3tI/AAAAAAAAA2s/P4SwUY6AlA0/s1600/Diertotaal.JPG
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De Putter ofwel Distelvink 

 

De putter is een Europese beschermde 

vogel en gewild bij vogelliefhebbers . 

De putter is verspreid in Europa, West 

 en Centraal Azië en Noord Afrika.  

De putter is deels een standvogel en 

deels trekvogel. Een deel van de  

vogels blijft in de winter in zijn 

broedgebied en een deel vertrekt  

naar het zonnige zuiden van Europa. 

 Zij vertrekken in oktober, november  

en komen in maart, april weer terug. 

De putter is een opvallende  

verschijning met een duidelijke 

koptekening. Het is een kleurrijke   

zangvogel en hij is wat kleiner dan 

 de huismus. Het is niet zo eenvoudig om de verschillen tussen 

man en pop te zien. Als je ze goed bekijkt zou je kunnen zien dat  

de snavel van de man iets langer is dan van de pop. Hij heeft een 

slanke kegelvormige snavel waarmee hij goed de zaden kan 

pellen. De putter is te vinden in loofbossen, boomgaarden en 

parken. In het late nazomer bezoeken ze weilanden, braakliggende 

stukkenland met kruiden en terreinen met bloeiende akker  

bloemen, hier vinden de vogels hun favoriete voedsel. 

De putter is een zaadeter, hoewel hij ook dol is op insecten.  

Hij is vooral dol op distels en de 

zaden van kliskruid.  

Het broeden 

Begint met de balts, beide 

vogels spreiden hun vleugels 

en staartveren om te laten zien 

hoe mooi ze gekleurd zijn. 

Putters zijn monogaam, soms 

broeden enkele paartjes bij 

elkaar in de buurt.  
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De nesten bouwen ze hoog in een loof of fruitboom.  

Het nest wordt hoofdzakelijk door het popje gebouwd, 

het mannetje draagt het materiaal aan. Het is een mooi 

gebouwd nest in de vorm van een kommetje. 

Als nestmateriaal wordt gebruik gemaakt van grashalmen, mos, 

pluizen en haren. De putter legt 4-6 eieren blauwwit met paars  

grijze vlekjes en bebroed ze 13-14 dagen. Het mannetje voorziet  

het popje in die periode van eten. Als de jongen geboren zijn 

worden ze in het begin gevoed met insecten. 

Later wordt overgegaan op zaden, die de ouders eerst laten 

verteren in de krop. Na ± 14 dagen krijgen de jongen nog  

10 dagen voedsel van hun ouders. 

Als eenmaal de jongen zelfstandig 

zijn, gaat het ouderpaar over tot 

het tweede legsel. 

Over het algemeen zijn er twee 

legsels, het komt wel eens tot 3 

legsels, het broedseizoen loopt  

van mei – augustus. 

 

Het aantal putters in Nederland is 

sinds de jaren ’70 flink aan het 

stijgen, vooral op kleigronden  

vindt de putter een prima 

vestigingsgebied.  

Waarom heet hij putter, voor het van kracht worden van de 

vogelwet van 1936, waarbij de vangst van deze vogel  

verboden werd, werden putters bij duizenden gevangen  

met lijmstokken. Een deel van de populariteit heeft de putter  

te danken aan het feit dat je ze kunstjes kon leren.  

De meest voorkomend kunststukje wat de putter had geleerd 

was water te putten in een klein emmertje, dat verbonden was 

aan een klein kettinkje op te trekken.  

Aan dat kunststukje dankt hij zijn naam. 

 

Tot zover over dit mooie vogeltje. 

Wim Stoop  
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Kleurkanaries houden en kweken 

 

Een feit is dat iedere vogel zich voortplant doormiddel van eieren. 

Het ei van de kanarie kleurt blauwgroen en is soms getekend met 

bruine stipjes, maar het verschillen van ei tot ei. Om de 24 uur 

wordt er een ei gelegd meestal ’s morgens, soms slaat de pop  

een dagje over, niet om ongerust over te zijn. Het laatste ei is 

meestal wat lichter van kleur. 

Bij het begin van de lente, wordt onder invloed van het lengen  

der dagen de paringsdrift opgewekt. Bij kwekers die vroeg met 

de kweek beginnen gebeurt dit door de verlichting met 2x per 

week het aantal lichturen te verlengen met een kwartier. 

 

Alles begint in de onderbuik van de pop en heel precies in de 

eierstok, die bestaat uit een grote tros met eicellen. 

Als de eicel tot rijping komt, wordt die in de buikholte van de  

pop opgevangen. De vorming van het ei gebeurt hier verder, 

zodat er binnen 24 uur een volmaakt ei gelegd kan worden.  

Ook daar gebeurt de bevruchting, man en pop plaatsen hun 

cloaca zo bij elkaar dat de 

zaadcellen van de man 

bij de pop worden 

ingebracht. Voor enig succes 

op bevruchting moet de 

paring minimaal 24 uur plaats 

vinden voor het leggen van 

het eerste ei. Eén enkele 

paring kan volstaan om  

het volledige legsel te 

bevruchten. 

 

 

De ontwikkeling van het ei 

De vorming van het dooiervlies, de aanmaak van de hagelsnoeren. 

De dooier belandt in het volgende deel van de eileider, het eiwit 

vormend gedeelte. Ritmisch stuwen de bewegingen van de eileider 

die zorgen er voor dat de dooier – een ei in vorming – de juiste kant  
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op wordt geduwd. In dit deel wordt het eiwit om de dooier 

gemaakt.  

 Dit eiwit bevat later veel voeding voor de nog groeiende 

ongeboren jongen. 

Tevens vormt dit eiwit bescherming tegen bacteriën en tegen 

invloeden van buitenaf. Op dit moment is het ei in wording 

gevorderd tot het gedeelte waarin de schaalvliezen worden 

gemaakt, er worden 2 schaalvliezen gemaakt èèn voor de 

binnenkant en èèn voor de buitenkant. In dit gedeelte worden  

de eerste calciumzouten afgezet op de eierschaal. Het ei blijft  

ruim 24 uur in de schaalklier en hier wordt de echte eischaal 

gevormd. Aan het einde van deze periode worden de 

kleurpigmenten aan de eischaal toegevoegd en het ei is 

klaar om gelegd te worden. 

Een voltallig legsel bestaat uit 4 tot 5 eieren soms 6.  

Als men de eieren in het nest laat liggen, kan er tussen het  

eerste ei en het laatste 3 dagen verschil zitten.  

Het is verstandiger om de eieren te  rapen, als het legsel  

compleet is plaatst men ze allemaal tegelijk terug in het nest. 

 

Zodoende bereik je dat alle eieren tegelijk uitkomen. Je kunt  

de eieren na 7 dagen schouwen met een schouwlampje als 

 ze dan  nog doorzichtig zijn is het legsel niet bevrucht.  

Mochten er in een legsel onbevruchte eieren tussen zitten, 

laat deze dan gewoon liggen te ondersteuning van de wel 

uitgekomen jongen. 

Dan breekt de tijd aan van het opgroeien van de jongen, 

met een eiwitrijk eivoer, begin met een klein beetje en voer  

dat dagelijks op. Zo zullen de jongen voorspoedig opgroeien. 

 

Veel succes, 

Wim Stoop 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tentoonstelling 2021 

Openingstijden: 

Vrijdag   26 November 20 uur  tot  22 uur 

Zaterdag  27 November 10 uur  tot  17 uur  
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                        DE TECHNISCHE COMMISSIE                 
 

  KLEURKANARIES   Dhr. en mevr. Stoop 

  VORM-POSTUUR   Den Haag       

     Tel: 070-3461831  
 

 TROPEN    De heer M.J.v.d.Hut 

 PARKIETEN    Den Haag     

                                                           Tel: 0642373514 
 

ZANGKANARIES    Geen 

WILDZANG     Geen 
 

De technische commissie is bedoeld voor algemene voorlichting en 

eventuele hulp als U denkt problemen te hebben met uw vogels.         

Bel niet TC leden onder etenstijd.   

Deze T.C. leden zijn ook meestal op de vergaderingen aanwezig. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
  

 GEZOCHT MET UW MEDEWERKING IN HET VINDEN               

VAN  ADVERTEERDERS VOOR ONS   MAANDBLAD 
  

 Kwart pagina  15 euro          Halve pagina  30  euro  

 Hele pagina  50 euro per jaar  

 inclusief  TT  CATALOGUS 

           = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

Wie maakt digitale foto’s van zijn vogels, kweekruimte en volière en  
schenk deze aan de  vereniging. Dan maken wij er een avondvullend 
vergadering van op een groot scherm  

             

          (MIJN KWEEK EN BIJ DE KWEKER THUIS)  

            = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
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               WIJ ALLEN VOELEN ZICH THUIS IN DE 

 

                     VOGELVERENIGING  LUSCINIA 

 

 

 

 

 

 

Kanaries, Tropische vogels, Eivoeders 

Kleine en Grote parkieten zaden 

En vele andere dierbenodigdheden 

 


