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Het bestuur van vogelvereniging  Luscinia nodigt U uit tot het  

bijwonen van de Vergadering die gehouden zal worden op  

                             Dinsdag 3 Mei 2022  

 
  
Buurthuis van de Toekomst  Ontmoetingscentrum  Morgenstond  

             1e Eeldepad    3 /3a        2541JG  Den Haag                             

                                  AGENDA: 
1.           Opening 

2.           Mededelingen 

3.           Notulen  

4.           Voortgang 125 jaar   

5.           Pauze met verloting      

6.           Lezing Distelvink en Bichenow  

7.           Rondvraag en sluiting     

                                                                                      

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

   

  Vergaderingen  2022 

 

  3    Mei Lezing Distelvink en Bichenow 

       Juni/Juli/Augustus  vakantie 

 

  6   September 

  4   Oktober  Tafeltjesavond 

  8    November Jaarvergadering 

             25 t/m 27 November Tentoonstelling 

  16   December Prijsuitreiking TT. Kerstbingo 
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Van de voorzitter 

 

Op 5 april hebben we de derde verenigingsavond gehad,         

het was toch wel jammer dat er nog steeds weinig leden 

aanwezig zijn. Ondanks dat was het toch weer een gezellige 

avond, maar we hopen dat in de toekomst toch wat meer leden 

aanwezig zijn. Het bestuur probeert toch van alles te organiseren 

om het gezellig maar ook interessant te houden.   

 

De afgelopen avond waren er weer de jaarlijkse verkiezingen van 

District- en Rayonbestuurders. Verder was er de bespreking 

aangaande het 125-jarig bestaan. Ook de kweek kwam ter sprake. 

Bij de een ging het nog steeds goed en bij de andere nog steeds 

wat minder. En verder was er een presentatie van de kweekruimte 

van Wim en Gea en een presentatie van exotische vogels uit 

Australië. 

 

Op 15 april hebben ook nog de paasbingo, gehad na 2 jaar 

corona, kon het eindelijk weer. Er waren ± 30 personen aanwezig, 

iets minder dan voor de pandemie. Ondanks dat was het toch een 

gezellige avond met mooie prijzen. Ook hadden we nog wat te 

vieren er waren 3 jubilarissen mevr. Musch en Jopie Poortier beide 

25 jaar lid van Luscinia en Jopie gelijk 25 jaar penningmeester. 

Beide dames kregen een mooie vaas met ingegraveerde data met 

bloemen.  Wim Stoop 40 jaar lid van de bond kreeg een speldje 

van de Bond en ook een bos bloemen. 

 

Op 3 mei hebben we de laatste verenigingsavond voor de 

vakantie en op 14 mei de receptie met de gezellige avond i.v.m. 

ons 125 jaar bestaan. We rekenen op uw aanwezigheid en geef 

het even op voor eind april, zodat wij weten voor hoeveel 

personen er voor het etentje zijn. 

 

Tot ziens op 3 en 14 mei. 
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Notulen van de ledenvergadering van 5 april 

Aanwezig zijn 8 leden Afgemeld 3 leden 

 

Opening 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen 

hartelijk welkom. Na de corona periode zijn we nog niet 

geheel meer op volle sterkte. We zullen er iets aan moeten 

doen. De voorzitter meldt dat de Bond weer een aantal  

voorstellen om op te stemmen. Nieuwe rayonvoorzitter        

De meeste stemmen zijn voor Bas van Driel en Leo Wooning. 

Het voorstel voor contributieverhoging werd weggestemd.                        

Voor de bondsbestuurders werd dhr. Van Bennekom met    

13 stemmen voor herkozen.                                                 

Albert Zomer en dhr. Oudenampsen allen voor. 

Notulen 

  Goed gekeurd met dank aan de maker. 

Ringen 

Deze worden nog even besproken met name het zelf 

bestellen. Voor mensen die het nog even lastig vinden, 

kunnen ze Wim bellen. 

125 jaar 

De uitnodigingen naar het Rayon, de Bond, Gemeente en 

andere vrienden van Luscinia zijn verstuurd. 

Pauze met Loterij 

Lezing 

Na de pauze is er een lezing en we beginnen met bij de 

kweker thuis, weer bij Wim. Hij heeft wat dingen veranderd. 

Hij is aan het minderen, vanwege zijn leeftijd. De erker is 

afgevallen en tuin geworden. 

Daarna bespreken we via het grote scherm wat vogels uit 

Australië en zijn woonomgeving. 

Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen en Wim sluit de bijeenkomst en bedankt 

iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen wel 

thuis. 

           Notulist  Gea Stoop 
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        UITNODIGING  
                             

           Jubileumfeest  1897 -2022 

 

       Vogelvereniging  LUSCINIA
 

        125 jaar  
 
Daarom willen u uitnodigen dit heugelijke feit met ons te 
vieren met een hapje en een drankje.  
Het feest zal plaatsvinden  in het Buurthuis van de 
Toekomst Ontmoetingscentrum  Morgenstond 
1e Eeldepad    3 /3a        2541JG  Den Haag                             
op zaterdag 14 mei 2022 vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur. 
 
Daarna willen we met onze leden nog even na borrelen en 
wat gezellig eten. De uitnodiging is voor het verenigingslid 
en 1 introduce en omdat we moeten weten wat wij moeten 
bestellen, vragen wij u ons even een e-mailtje te sturen naar 
Gea Stoop. g.j.stoop@hetnet.nl of per telefoon tel.  
0612366733  dat u komt. Sluiting aanmelding voor eind 
april.      
Einde van de avond ca 22.00 uur. 
 

 

mailto:g.j.stoop@hetnet.nl
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KWIKSTAARTJES 

 

De witte kwik 

Toen ik voor het eerst in Frankrijk op vakantie ging viel mij de witte 

kwikstaart gelijk op. 

En klein druk vogeltje, nieuwsgierig en wipte constant met zijn 

staartje. Iedere keer als ik op vakantie ging was het eerste wat ik 

zocht mijn kwikstaartje. Door het steeds zoeken naar het 

kwikstaartje zag ik steeds meer andere soorten en op het laatst zag 

ik ook nog het gele kwikstaartje. 

Men zegt dat het kwikstaartje een van de meest algemene 

broedvogels van Nederland 

is. Ze zouden vooral te vinden 

zijn op het platteland, nou ik 

kom van het platteland, maar 

daar zijn ze mij niet 

opgevallen, wel de zwaluwen 

boven mijn raam. De 

spreeuwen, mussen, kraaien 

en eksters. We hadden ook 

nog niet zoveel duiven als nu. 

 

 De witte kwikstaart beweegt voortdurend zijn staart op en neer, 

het lijkt wel of hij plezier heeft, of je gedag wil zeggen. 

Het verenpatroon van het kwikstaartje vind ik wel bijzonder het is 

zwart-wit met witte vleugelstrepen en zwarte keel een prachtkleed. 

Het vrouwtje is minder uitgesproken zwart-wit getekend. De witte 

kwikstaart heeft een lange staart die voortdurend heen en weer 

wordt bewogen.  Zij vliegen ineen diepe golvende vlucht.  

 

Het kwikstaartje broedt van april tot augustus. Broeden doen ze in 

schuren, nissen, onder dakpannen, maar ook in slootkanten en in 

de zeereep. Meestal in de menselijke omgeving. In ieder geval 

overal waar insecten te vinden zijn. Tijdens broedtijd hebben zij een  

voorkeur voor het kleinschalig cultuurlandschap. Bijna nergens in 

hoge dichtheden zij rennen voortdurend achter insecten aan, ook 

korte vluchtjes. Eet insecten, vooral muggen, vliegen, libellen, 
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vlinders en hun larven. Zij willen ook wel meelopen achter ploeg of 

trekker op zoek naar een ongewerveld hapje. 

 Zij maakt één à twee nesten per jaar met meestal 4-6 eieren. 

Broedduur: 12-14 dagen. De jongen zitten zo'n 13-14 dagen op het 

nest. Ze worden na het uitvliegen nog zo'n 4-7 dagen gevoerd door 

de ouders. Jonge vogels zijn in hun jeugdkleed valer dan de ouders 

en hebben veel wit op de kop. Vanaf juli verzamelen zich groepjes, 

meestal jonge vogels, op 

plekken met veel voedsel. Ze 

slapen dan samen met 

enkele honderden vogels 

De Nederlandse witte 

kwikstaarten trekken van 

half september tot eind 

november in zuidwestelijke 

richting via het Iberisch 

schiereiland naar Marokko.  

 

 

 

 

De Gele kwikstaart. 

 

De gele kwik is ook in Nederland te vinden, als je interesse hebt in 

deze vogel dan moet je deze zoeken in zuidoost Nederland. Met 

name in Overijssel Gelderland, Brabant en Limburg en dan het 

meeste in Limburg. Men schat de hoeveelheid broedparen heel 

laag in.  

Gele kwikken zijn toch even anders dan de witte kwikstaart vooral 

de grote gele kwikstaart die heeft een onstuimige balts, met 

trillende veren fladdert het mannetje boven het vrouwtje of loopt 

steeds rondjes om haar heen. 

De gele kwikstaart heeft een duidelijke gele keel en borst in 

prachtkleed. Blauwgrijze kop met brede witte wenkbrauwstreep, 

gele onderdelen en olijfgroene bovendelen. Spitse snavel van een 

insecteneter en een 'kwikkende' staart.                       Vervolg blz.10                   
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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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Heeft een kenmerkende korte roep die hij in de vlucht laat horen.  

De voorkeur van bewoning van de gele kwik gaat uit naar 

ondiepe, snelstromende slootjes en beekjes. Hij bouwt zijn nest in 

allerlei gaten en holen in wat steile oevers. Soms wordt een nest 

aangetroffen bij traag stromende rivieren en bij watervallen. Ook 

wel onder bruggen of stuwdammen. Het nest is een bouwsel van 

mos, fijne takjes en twijgjes, bladeren, worteldraden, grassen en 

van binnen gevoerd met haren en veertjes. 

 

Het bouwen van het nest doet het vrouwtje en het mannetje kijkt 

toe! En steekt geen poot uit! 

Hij doet als het nest klaar is een wipje en het vrouwtje legt 4 tot 6 

eitjes. De schaalkleur varieert nog weleens van wit, gelig wit tot 

groenig met grijsbruine vlekjes, met soms aan de stompe punt een 

paar haarlijntjes. Het vrouwtje broed de eitjes in ongeveer 12 tot 14 

dagen uit. Als de jongen geboren worden zijn ze bedekt met vrij 

lang, goudkleurig dons. De randjes van de snavel zijn bleekgeel, de 

binnenkant van de snavel is oranje. De jongen blijven ongeveer 12 

dagen in het nest en dan verspreiden ze zich in de omgeving van 

hun wieg(nest). Ze worden dan door beide ouders nog van de 

nodige voedsel voorzien. Na 17 dagen vliegen ze rond of weg. 

Jonge gele kwikstaarten lijken in hun jeugdkleed op hun ouders, 

het verschil is dat de staart in hun jeugd korter is en deze bereikt zijn 

lengte als het jongvolwassen is. 

 

De gele kwikstaarten trekken van half september tot eind 

november in zuidwestelijke richting in zuidelijke tot zuidwestelijke 

richting weg om via Frankrijk en het Iberisch Schiereiland naar Afrika 

te vliegen. De meeste gele kwikstaarten overwinteren in het 

Sahelgebied.  

 

Gea Stoop 
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Zebravinken 

 

Er zijn tegenwoordig meer 

Zebravinken dan kanaries. In 

allerlei soorten, kleuren en 

maten. 

De maten zijn me nooit duidelijk 

geworden, ik heb kleine en 

grote kampioen zien worden. 

Toen ik hierom eens verhaal 

ging halen, kreeg ik te horen 

dat het meer om de harmonie 

ging. Een grootte kan net zo in 

harmonie zijn als een kleine. De keurmeester kiest! 

 

In principe moeten ze zo tussen de 10 tot 11 cm zitten. Ze hebben 

een rood snaveltje en vleeskleurige pootjes, de oogjes zijn enigszins 

rood. Ik ga niet alle kleurslagen bespreken ik ga me houden aan 

de vogel in de natuur. Hun woongebied is Australië en zij gaan 

broeden na een regenperiode. Voedsel is er dan in overvloed,  

alles groeit en bloeit geeft zaad en vruchten en insecten. 

Voor het bouwen van een nest zijn ze niet kieskeurig, ze gebruiken 

grassen en werken de binnenkant af met veertjes. Ze bouwen 

veelal een wat slordig flesvormig nest laag in doornstruiken, maar 

ook boomholten en spleten in muren willen ze wel gebruiken.   

 

Voorafgaande aan de broed hebben ze nog de balts, als 

hofmakerij voeren zij een elegante dans uit waar ze de partner bij 

betrekken, ze raken met de snavel de staart in verschillende 

standen aan waarbij het mannetje zijn verenpracht toont, waarna 

de paring tot stand komt. Zebravinken zijn koloniebroeders, wat 

echter niet wegneemt dat elk paar toch wat privacy wil hebben, 

zijn eigen bosje/ takje. Wanneer de ruimte beperkt is wil het 

weleens voorkomen dat de nesten tegen elkaar gebouwd zijn.   

Een soort 2 onder een dak woning. Wanneer de woning naar 

genoegen is worden er eitjes gelegd, meestal 4 tot 6 eitjes gelegd 

wat licht blauwachtige wit die zowel door het vrouwtje als 

mannetje worden in ongeveer 13 dagen uitgebroed. 
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Waarna het voeren begint ook 

hier werken beide ouders aan 

mee, om toerbeurt wordt er 

gevoerd. Na 3 weken verlaten 

zij het nest. De ouders voeren 

nog 3 weken, voor de nacht 

brengen ze de jongen in die 

weken nog naar het nest. De 

verkleuring begint op een 

leeftijd van 5 a 6 weken. De 

jongen zijn na 2 maanden geheel op kleur. 

 

Het broeden kan het hele jaar doorgaan. Zebravinken zijn goed 

broeders en voeders en worden vaak gebruikt om andere soorten 

die moeilijk broeden als adoptieouders gebruikt. Door de goed 

kweek en voedering is import niet meer nodig. Er worden meestal   

2 legsels gelegd maar bij ideale omstandigheden willen ze nog wel 

een nestje grootbrengen. Helaas wordt de zebravink daarom nog 

weleens uitgebuit om eitjes voor moeilijke soorten uit te broeden en 

op te voeden. 

 

Ik gebruik weer alleen het signalement van de wildkleurvogel, het 

mannetje: 

Zijn rug en vleugeldekveren zijn bruinachtig grijs. Staart bruinachtig 

tot zwart, de boven staart dekveren zijn zo lang dat ze vrijwel tot 

het staartpunt reiken, het zwart heeft grote witte vlakken aan het 

uiteinde. Het bovenste gedeelte van de kop is egaal lichtgrijs, het 

voorste deel van de wangen en teugels zijn wit. De wangen 

worden begrensd door een smalle loodrecht uitlopende donkere 

streep. Aan kopzijde wordt een grote bruinachtige vlek aan 

getroffen. De hals is zilvergrijs, kop en keel zijn eveneens zilvergrijs 

met horizontale uitlopende dwarsstrepen. Deze zijn bepalende  

voor de naam van de zebravink. 

De keel en de krop worden aan de onderzijde door een donkere, 

brede horizontale uitlopende band begrensd. De kastanjekleurige 

lichaamszijde hebben een aantal ronde witte vlekken.                  

Het onderlichaam is wat gelig. Zijn pootjes zijn vleeskleurig en het 

snaveltje is rood. 
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Het geluid is apart ik noem ze toetertjes, de mannetjes laten als 

zang een soort trompet geluid horen” toet-toet”, 2 tonig en zijn ze 

boos dan wordt het “wsssttt” .Het geluid  wordt snel uitgevoerd. 

 

Het vrouwtje heeft geen bruine wangen en mist ook de 

zebratekening op kop en keel, alsmede de zwarte borstband en 

aan de zijkant van het lichaam. Het bovenste deel van borst, keel 

en wangen is effen grijs als mede de lichaamszijkant. Deze grijze 

kleur op de rug en het bovenste van de kop is duidelijk matter    

dan die van het mannetje, het onderlichaam is wat geler dan     

het mannetje en het snaveltje is oranjeachtig. 

De jongen lijken op het vrouwtje, maar de donkere loodrechte 

wangstreep ontbreekt en zijn snaveltje is zwart.  

 

De zebravink is een populaire vogel geworden met veel 

ondersoorten men moet wel gaan opletten dat men geen inteelt 

gaat toepassen in zijn enthousiasme, mede omdat de zebravink   

zo gemakkelijk is. Het verkrijgen van goed kweekmateriaal behoeft 

wat de prijs betreft voor niemand een belemmering te zijn. 

Veel plezier met dit grappige vogeltjes. 

Gea Stoop 

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

 

    De Bosuil 

De periode dat we weer op de tuin 

zijn breekt aan. Het weer van de 

Pasen heeft ons al aangestoken om 

te gaan, maar eerst nog even de 

jongen op stok brengen. Op de tuin 

kom ik veel vogels tegen waaronder 

de Bosuil nou ja. Als ik ‘s nachts zou 

gaan wandelen dan. Maar ik hoor ze 

wel de roep klinkt toch wel bijzonder 

door de nacht. De horrorfilm industrie 

gebruikt hun geluid vaak voor 

griezeleffecten. 
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De aantallen broedparen zijn sinds 1990 afgenomen met minder 

dan 5% per jaar. In laatste 10 jaar is de stand stabiel. Men schat het 

aantal bosuilen zo tussen de 5200/ 6400. De bosuilen zijn 

onmiddellijk te herkennen aan hun ronde kop en hun zeer donkere, 

haast zwarte ogen en grote, brede vleugels. Ze zijn zo groot als een 

kraai en hebben een gedrongen lichaam. En ze komen voor in drie 

kleurvarianten: grijs, donkerbruin en roestrood. Bij al deze 

kleurvormen komen lengtestrepen op het verenpak voor.              

De schouders en vleugels zijn getekend met witte druppels.           

De ogen zijn zwart. Overdag rusten ze veelal dicht tegen een 

boomstam aangedrukt.                                                                                    

Leefgebied                                                                                              

Als nestplaats prefereert de bosuil boomholten, gemaakt door 

spechten, zijn de boomholten bezet dan wijken ze uit naar 

muurgaten, nestkasten, duiventil of eekhoornnesten e.a. ach wat er 

maar voorradig is, gemak dient de vogel. Het leefgebied is open 

loofbos of gemengd bos, boerenerven, (stads)parken, groene 

woonwijken met oude bomen, grote binnentuincomplexen. 

Plaatselijk ook wel in duingebieden, broedend in konijnenholen. 

Leefgebied heeft voldoende 

(oude) bomen, er is heel het 

jaar voedsel beschikbaar én 

bereikbaar en er zijn 

voldoende roest- en 

broedplaatsen aanwezig.      

De paartijd is heel vroeg in het 

voorjaar. In die tijd hoor je de 

roep van de vogels het meest. 

Het mannetje laat het oehoe 

geluid horen en het popje roep 

terug met een geluid dat klinkt 

als ‘kewik’.In het nest worden daarna 2-4 witte eieren gelegd, die 

door het popje worden uitgebroed. Zij begint gelijk met broeden 

na het eerste ei en houd dat 4 weken vol. Als de kuikens worden 

geboren hebben ze gelijk een fraai donsverenpakje, dicht en zacht 

en helemaal wit. De oogjes gaan na 8 dagen open, het popje 

zorgt dat het de kuikens aan niets ontbreekt, dat wil zeggen als 

papa op tijd met eten/ prooidieren komt aanvliegen.                    
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Het duurt niet zo lang dat het 

kuiken zijn tienerpakje krijgt. Nu 

lichtgrijs met donkere 

dwarsbandjes. Jongen 

klauteren soms al na 2 weken, 

maar meestal later uit het nest 

en zoeken een veilige zitplaats, 

ze verlaten het nest als zij 4/5 

weken oud zijn. Goed vliegen 

kunnen ze nog niet en de 

ouders zorgen nog 8 weken 

voor het eten. Wanneer ze 

zover zijn dat ze zelf hun prooidieren kunnen scoren dan zie je geen 

verschil meer tussen ouders en jongen.                                              

VOEDSEL                                                                             

Prooikeuze zeer gevarieerd, voornamelijk allerlei kleine zoogdieren 

en vogels, tot het formaat jonge konijnen en duiven. Daarnaast 

kikkers en padden, kevers, regenwormen (jongen), incidenteel vis.  

VOGELTREK 

Door de flexibiliteit in prooikeuze kan de bosuil in relatief veel 

landschapstypen gedijen. 

Uitgesproken standvogel en langdurige paarband. Een paartje 

bosuilen verblijft heel het jaar in hun territorium. Jongen worden 

vanaf de herfst afgestoten. Deze vestigen zich meestal binnen een 

straal van 50 km van de geboorteplaats. 

 

Van alle zes broedende uilensoorten in Nederland (de andere zijn 

kerkuil, steenuil, oehoe, velduil, ransuil) gaat het de bosuil het meest 

voor de wind. Hoewel een bosuil bij voorkeur broedt in open 

loofbos met eiken, neemt hij ook genoegen met kleine bosjes of 

stadsparken. Zolang er maar ergens grote, oude bomen in de buurt 

aanwezig zijn. De bosuilen hebben ook duidelijk geprofiteerd van 

de vele nestkasten die in Nederland zijn opgehangen.                 

Gea Stoop                                   
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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 

 

 
 


