NIEUWSBRIEF

Beste leden,
Om nog een beetje de moed erin te houden naar de feestdagen toe met de
verordeningen van onze Mark Rutte om maar zo min mogelijk contact te
hebben met familie en vrienden in deze 1,50 m maatschappij, sturen wij u
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hierbij onze nieuwsbrief over diverse items, aangezien het corona virus nog
steeds niet is uitgebannen en wij ervan uitgaan dat dit nog wel even zal duren,
hebben we besloten om voorlopig nog geen contactavonden te houden, zo
gauw er iets gaat veranderen dan laten wij dit direct weten. We hebben een
aantal punten die wij onder uw aandacht willen brengen, of al hebben
gebracht.
Ten eerste willen wij even stilstaan bij het overlijden van Dhr. Klaas
Groenewoud en zo ook Dhr. Jan van Schaik moge ze in vrede rusten, en heel
veel sterkte toegewenst voor de families bij dit verlies.
1

Aangezien de algemene ledenvergadering niet door kon gaan hebben
we als bestuur wel besloten om de contributie te verhogen met 5
euro dit heeft puur te maken met de NBVV die het lidmaatschap per
lid heeft verhoogd, dus 2021 zal de contributie 40,00 euro zijn voor de
A-leden de B-leden blijft gewoon 25,00 euro. De factuur zal in Januari
bij u op de mat vallen

2

Leden die zaden nodig hebben kunnen deze uitpandig ophalen bij de
vereniging op onze eigenlijk normale beursdagen van 10.00 uur tot
12.00 uur, U dient rekening te houden met 1,50 meter afstand tussen
de personen, er mogen niet meer als 4 personen op het pad van de
vereniging staan, mocht u meer nodig hebben dan gelieve Ton
Koenen bellen 06-57332096. U dient er rekening mee te houden dat
er geen koffie of wat dan ook wordt uitgeschonken, kort gezegd
zaden halen en weer wegwezen. Verder bent u verplicht om een
mondkapje te dragen tijdens het ophalen van zaden en materialen.

3

Het clubblad wordt voorlopig niet meer uitgegeven, mijn verzoek is
wel aan de leden die hun email nog niet hebben opgegeven dit wel te
doen zodat we in de toekomst ook naar deze leden het clubblad
kunnen opsturen per e-mail, gelieve op te geven aan Bert Moleman
info@almol.nl
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Verder zijn we begonnen met de lotto, u kan meedoen door 10 nr’s van
1 tot 45 aan ons door te geven, de kosten zijn 10,00 euro voor een
hele ronden, dit wil zeggen als er iemand zijn tien nummers goed
heeft dan gaat de pot eruit 60% voor de winnaar en 40% voor de club.
Dan begint de volgende ronden weer helemaal opnieuw en dit kost
dan weer 10,00 euro. U kan zich opgeven via de e-mail info@almol.nl

5

Tevens hebben we een aantal jubilarissen te weten: Sandra Geudeker,
Bertus de Boer, Wilco Barnhoorn, en Ben van Kerkwijk, ik kan deze
jubilarissen mededelen dat voor de kerstdagen de kerstman
langskomt met de daarbij behorende spelden en misschien nog wat
anders.

Om toch een beetje in de vogelsfeer te blijven heb ik een verhaal bijgevoegd
over het slapen en wel en wee van de vogels.
Hoe slapen vogels?
Door: A. Lemmens.
Levende wezens hebben slaap nodig, dat moge duidelijk zijn, dat geldt ook
voor vogels. Slaap is nodig om de conditie op peil te houden.
Zieke vogels slapen veel om snel te kunnen herstellen.Slaap, zonder
verstoringen, is ook nodig om de processen die een
vogel jaarlijks door moet maken, broedrijp worden, broeden en ruien,nodig. In
de rustperiode, dat zegt het begrip al, slapen vogels meer
dan in de rest van het jaar. Maar hoe slapen vogels.....Om dit proces, slapen,
goed te kunnen begeleiden bij onze vogels in
een beschermd milieu, is het goed om het proces van slapen bij vogelsgoed te
begrijpen.
De meeste vogels slapen met hun kop naar achter gedraaid en onderde
schouderveren gestoken. De zangvogels, waaronder ook de
Amerikaanse sijzen vallen, staan in hun slaap op één poot. De andere poot is
opgetrokken onder de veren van de onderbuik.
De zangvogels slapen meestal op een tak of stok. De reden hiervan, dat geldt
zeker voor de opgetrokken poot, is om
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zomin mogelijk lichaamstemperatuur te verliezen. Om verder nog minder
lichaamstemperatuur te verliezen zetten ze hun veren op.
Hierdoor komt er een luchtlaag tussen de veren die als isolatie dient. Een mens
kan diep slapen, vogels slapen van naturen licht.
Dat heeft te maken met de alertheid van vogel met betrekking op gevaar. Bij
gevaar moeten ze snel reageren, wat bij een diepe slaap
niet mogelijk is. Daarnaast slapen de meeste vogels maar half. Dat geldt voor
vogels die slapen op een tak of op de grond.
De ene helft van de hersenen slaapt en de andere is wakker, dat noemt men
unihemisfere slaap. Als de linker helft van de hersenen
slaapt is het rechter oog open en omgekeerd. De wetenschappers vermoeden
dat ook vogels die op trek zijn van
deze techniek gebruik maken. Ze slapen dan voor de helft in de tijd dat ze naar
hun winter- of zomerverblijven vliegen.
Bij vogels, die in groepsverband slapen, slapen de vogels aan de buitenkant
van de groep op de unihemisfere wijze. Vogels in het
binnenste deel van de groep slapen met beide helften van de hersenen, dus
diep. Dat vogels op een poot slapen is een kwestie van energiebesparing.
De poot van de vogels is niet meer dan vel over been, zo goed als geen isolatie.
Via de poten gaat dus veel energie verloren, wat de
reden is dan ze een poot optrekken tussen de veren. Tussen de veren is een
poot goed geïsoleerd. Door de poot, waar ze zich mee vast houden aan de tak,
zakken ze
doorheen zodat deze ook geïsoleerd wordt door de veren. Vogels die op een
tak slapen, vallen in hun slaap niet van de tak, omdat de dicht geknepen tenen
rond de tak de natuurlijke houding van
de poot is. Met andere woorden, de vogel moet kracht gebruiken om de tenen
los te krijgen van de tak. Bij de mens is het net omgekeerd, willen wij iets vast
houden met onze vingers, moeten we voor het vast houden kracht zetten.
Onze natuurlijke houding van de vingers is, dat de vingers slap zijn. Het
mechanisme, dat de vogel, die op een tak slaapt niet van de tak
vallen als ze slaapt, werkt als volgt: Een pees loopt vanaf het dijbeen over de
knie, onder de enkel door en zo naar de tenen. Doordat de vogel, om energie
te besparen, als hij
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gaat slapen door de knie zakt, van de poot, waar hij zich mee vasthoud aan de
tak, ontspant zich de pees en de tenen sluiten om de tak. Voor alle duidelijk
moet nog gezegd zijn, dat de knie van een vogel zit vlak onder het lichaam
tussen de veren. Het is het beste om te onthouden door naar de menselijke
enkelgewrichten te kijken. Onze enkel scharniert naar achteren, dat
doet de enkel van de vogel ook. Wie interesse heeft in het functioneren van
spieren, pezen en gewrichten van een vogel, zou het boek “De ontvederde
vogel” van Katrina van Grouw eens moeten lezen. Vaak zien we dat vogels
dicht naast elkaar slapen, in kolonieverband of paartjes dicht tegen elkaar aan
of in holen (nestkastjes). Op deze wijze houden ze elkaar warm en verliezen
weinig energie bij het slapen. Buiten de broedtijd slapen Amerikaanse sijzen
ook wel in kolonieverband of paarsgewijs naast elkaar. In de broedtijd is het
een ander verhaal. Meestal is het in deze tijd
warm en verliezen ze weinig energie bij het slapen. In het territorium speelt
bewaking dan ook een belangrijke rol, de vogels zullen dan geen andere vogels
tolereren in hun buurt. Dat heeft weer te maken met aanbod van voedsel voor
hun jongen. Hoe minder voedsel door andere wordt weggenomen, hoe meer
jongen de vogels kunnen groot brengen. Het gaat nu eenmaal om het spel van
je genen doorgeven aan de komende generaties. Behoud van de soort. Er zijn
zelfs vogels die hun lichaamstemperatuur kunnen laten dalen in de periode dat
ze slapen om energie te besparen (o.a. kolibries, mezen, goudhaantjes).
Over het algemeen slapen vogels in de periode, dat ze geen voedsel kunnen
vinden. Voor zaadeters is dat overdag. Vogels die leven van slikdieren in
getijdegebieden slapen op de momenten dat het hoog water is. Het
slaapproces wordt dus aangepast aan de manier van voedsel vergaren. Als we
weten hoe een vogel slaapt kunnen we de omstandigheden in onze
vogelverblijven zo inrichten dat de vogel ook op een optimale manier kan
slapen. Veel van onze vogelverblijven zijn voorzien van kunstlicht dat
geschakeld wordt via tijdklokken en dimmers. Als de hoofdverlichting uit gaat
via de tijdklokken, (vaak TL buizen, die kostbare apparatuur nodig hebben om
te kunnen dimmen), moet er een gloeilampje branden die wel dimbaar is, die
dan langzaam uit gaat. Anders krijg je een schrikreactie van de vogel, wat
inhoudt dat de vogel gaat vliegen met alle gevolgen van dien in het donker.
Zorg dat er geen lichtinval via de ramen zich kan voordoen in de nachtelijke
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uren. Bijvoorbeeld door langsrijdende auto’s. De beste manier om dit te
voorkomen is de ramen te verduisteren. Door de lichtinval van buiten kunnen
de vogels ook schrikken. Schrikreacties in het slaapproces veroorzaken stress
en een niet optimaal slaapproces. Op langere termijn gaat de conditie van de
vogel achter uit. Broeden en een goede rui kun je dan vergeten.
Het wekt geen verwondering als oude inzichten in de loop van de jaren worden
bijgesteld en er nieuwe inzichten en handelwijzen ontstaan. Voor de
beginnende vogelliefhebber zijn de adviezen al ruim een eeuw ongewijzigd.
Iemand die overweegt vogels te gaan houden, doet er verstandig aan zich
primair op de hoogte te stellen van de voorwaarden, waaraan moet worden
voldaan voor het verzorgen van de vogels waarop het oog gevallen is.
Belangrijk is dat begonnen wordt met WEINIG vogels, zodat ervaring wordt
opgedaan over voeding, huisvesting en verzorging. Goede huisvesting is van
levensbelang. Dus de voliere moet gemakkelijk te reinigen zijn en degelijk
geconstrueerd. Maar ook is veel aandacht nodig voor de voeding. Groenvoer
en kalk zijn onmisbaar. Verschillende vogelsoorten vragen ook verschillende
voeding. Indien aan de specifieke voedselbehoefte niet wordt voldaan, zal de
vogel gaan kwijnen. Geef de voeding en het drinkwater in
zorgvuldig gereinigde zaad- en drinkbakken. Een mogelijkheid om te baden
zal in dank worden aanvaard. Vanzelfsprekend moet het bodemzand zeer
geregeld vervangen worden.
Voorkom overbevolking in de voliere. En let op sommige soorten gaan
absoluut niet samen.
Verder wensen wij u toch fijne kerstdagen en blijf gezond
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Het Bestuur,
Ton Koenen
Bert Moleman
Ben van Kerkwijk
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