
Belgie-Nederland 15-10 

Hoe vaak hebben ze niet tegenover elkaar gestaan de Rode duivels en Oranje? De derby waarbij de 

Belgen en Nederlanders even tegenover elkaar stonden. 

11 December was niet de dag waarop de Nederlanders en de Belgen tegenover elkaar stonden. Het 

was meer een dag naast elkaar, samen met elkaar, een dag van verbroedering! 

Kennis delen en verbroedering 
CULTUURVOGELS.COM had houders en kwekers van insectenetende vogels opgeroepen samen te 
komen,  kennis te delen en vrienden te maken. Via Vogelmarkt.net werden liefhebbers uitgenodigd! 
Of ze nu van Verweggistan, Klazienaveen of Volendam kwamen, van Konterdam of Zottegem, van 
Darmstadt of Worm ze waren allemaal welkom! Welkom om informatie uit te wisselen over de 
kweek, voeding, huisvesting, alles wat de liefhebbers bezig hield zou ter sprake kunnen komen. 
Plaats van Meeting and Greeting zou het Limburgse Meerssen worden. 
 

 
 Cultuurvogels.com 
 
Meerssen 
Meerssen staat bekend om een aantal wonderen die er zouden zijn gebeurd zoals o.a. het 
brandwonder. Zouden er 11 december, de dag van de Meeting and Greeting, weer wonderen plaats 
vinden in Meerssen? 
 
Euregio 
Vanwege de ligging van het secretariaat van CULTUURVOGELS.COM was het logisch om naast 
Limburgse ook Belgische en Duitse liefhebbers uit te nodigen te reageren, zo zou het dus een 
Euregionaal treffen kunnen worden. Maar de reacties kwamen o.a. vanuit Vlissingen, Oss, Horst, 
Heesch, Blerick, echter ook vanuit Koersel, Antwerpen, de Belgische kust, Diest, Kortessem, 
Kampenhout, ja zelfs uit de Parel van Belgisch Brabant, Grimbergen, bekend om het Abdijbier 



Grimbergen. Naast de genoemde plaatsen waren er nog meer bekende en onbekende plaatsen uit 
heel België van de partij.  
 
De belangstelling overtrof dus de Euregio! Om de bijeenkomst gezellig en beheersbaar te maken 
werd op een bepaald moment het aantal deelnemers begrensd en de promotie gestopt. Virtueel 
werd een gezamenlijke datum bepaald. 
 
D-day 
11 December was de dag waarop de bijeenkomst gepland was, D-day. Zou ook iedereen komen, 
zouden een aantal Belgen die compleet België moesten doorkruisen komen, zou de meneer uit 
Vlissingen komen? 
 
Nog voor de horecagelegenheid inclusief zaal open was stonden de eerste Belgische liefhebbers al op 
de stoep. Tussen half tien en tien, de tijd voor binnenloop, kwam nagenoeg iedereen mondjesmaat 
binnen druppelen, iedereen mooi op tijd, toen de kerkklok van de Basiliek op de markt tien uur sloeg 
kon het programma gestart worden. 
 

 
Verbroedering! 

Introductie 
Het gemêleerde publiek nam plaats, gemêleerd vanwege o.a. de herkomst, Belgie of Nederland, de 
grote diversiteit aan vogels, insectenetende en vruchtenetende, beginnend of gevorderd, de leeftijd, 
jong en oud, alhoewel de vijftig tinten grijs natuurlijk overheersten. 
 
Nadat er een introductie plaats vond waarin nog eens op een rijtje gezet werd hoe de bijeenkomst 
was ontstaan en welke vragen en behoeften de deelnemers hadden ingediend werd er een 



voorstelronde gehouden waarin iedereen zich voorstelde en o.a. vertelde welke vogels hij onder zijn 
hoede had.  
 

 
Eén van de vele soorten 
 
Een compleet vogelparadijs passeerde de revue: baardmannen, japanse nachtegaal, zwartkoppen, 
zwarte mezen, geelborstazuurmezen, kwikstaarten, blauwborsten, schamalijsters, japanse lijsters, 



witwanggaailijsters, chinese spotlijsters, putters, goudvinken, kuifmezen, keep, diadeem 
roodstaarten,  japanse roodborst, diverse  vliegenvangers, toerako’s, oevermania’s, herdermania’s, 
silky spreeuwen, vlaamse gaai, buulbuuls, palmlijsters, azuurmees, Chinese en Europese appelvink,  
roodoorbuulbuul,  roul roul, tangara’s, sialia sialis, rode en roodkuifkardinalen, glansspreeuwen,  
 

 
De schamalijster, één van de soorten 



boomklevers, sneeuwkruintapuit, kastanjeruglijster, allerlei tapuiten, rotslijsters, 
roodkeelnachtegalen, twa twa, driekleur, langstaart,  balispreeuwen, amethist spreeuwen, 
Afrikaanse pimpelmees, niltava’s w.o. grote niltava, roodbuikniltava, kleine niltava, treursijs, 
 

 
Eén van de vele soorten 
 
 rode kroonvink, blauwe nachtegaal, siberische lijster,Iraanse roodborst, caffra lijster, 
waterroodstaart, kruisbekken , incagaaien, botvinken, Monticola  en nu moeten we toch echt 
stoppen met de opsomming want het einde is nog lang niet in zicht! 
 



 
Eén van de vogelsoorten, de kleine gele kwikstaart 
 
De meeste aanwezigen hadden zich deze dag de volgende doelen gesteld: 

 Kennis en ervaring te delen 

 Vrienden maken, netwerken zoals het zo mooi heet 

 Volièrebezoeken afspreken 

 Samen verder te gaan 
 
Programma na de intro 
Met zo’n bont gezelschap van zowel liefhebbers als vogels ligt er dan de opdracht om een 
programma te starten waarin zowel de algemene belangen als de individuele belangen gediend 
worden. Uitgaande van de behoeften van de deelnemers, zodat iedereen tot zijn recht zou komen, 
was ervoor gekozen de totale groep op te splitsen in kleine groepen ingedeeld qua interesse, lees 
soort vogels.  



 

 
Gepassioneerde groepsgesprekken 
 
Nu het eindelijk eens mogelijk was om met andere gespecialiseerde kwekers te spreken gingen de 
liefhebbers gepassioneerd aan de slag met de als richtlijn de verstrekte vragen over o.a. voeding en 
de toekomst van de groep als geheel. Als gepassioneerde liefhebbers bijeen zitten gaat het gesprek 
echter al snel alle kanten op, iedereen is tenslotte met eigen vragen en problemen gekomen waar hij 
een antwoord cq oplossing voor wil. De verstrekte vragen waren dus het startschot voor een mooie 
reis met veel verschillende bestemmingen. Aan de geluiden achteraf te horen had iedereen een 
mooie reis en bestemming gevonden! 
 
 
Afsluiting 
Aan alles komt een eind, als het leuk is natuurlijk veel te snel, en de gepassioneerde gesprekken 
moesten helaas worden afgesloten om de bijeenkomst te kunnen afronden.  
Voor de afronding werd getracht de in groepjes verzamelde kennis centraal te delen  door 
vertegenwoordigers van de diverse groepen aan het woord te laten.  
 



 
Kennis delen is vermenigvuldigen 
 
Tijdens deze rapportage bleek al snel dat iedereen positief was over de bijeenkomst en de 
opbrengsten hiervan, de verzamelde kennis en kennismaking met andere liefhebbers. De deelnemers 
spraken de wens uit opnieuw een keer bijeen te komen om van elkaar te leren en de banden te 
versterken. Informeel waren er al adressen uitgewisseld en WhatsApp-groepen gemaakt om 
nijpende problemen samen te kunnen oplossen.  Je vindt niet zomaar kwekers met eenzelfde soort 
vogel! 
 
Wonder? 
Is er opnieuw een wonder gebeurd in Meerssen of was het een treffen waar er al veel van zijn 
geweest? 
 
Een wonder is een indrukwekkende en onverklaarbare gebeurtenis. Met deze uitleg in het 
achterhoofd kunnen de reacties achteraf misschien bepalend zijn. 
 
Enkele uitspraken van bezoekers: 

 Meteen antwoord op vragen waar je al lang mee zit 

 Dikke proficiat voor de presentatie en het initiatief 

 Dit is waar veel liefhebber op hebben gewacht 

 Deze dag was de tijd onze vijand! 

 Geen vergadering waar alles op de oppervlakte blijft 

 Goede sfeer, gezellig 

 Voor herhaling vatbaar, het was de reis waard! 

 Ik verheug me al op de volgende keer! 

 Ga hier a.u.b. mee door! 



 Ik was als een kind in een snoepwinkel! 
 

Misschien mogen we dan toch van een klein nieuw wondertje in Meerssen spreken, een bijeenkomst 
van een relatief groot aantal specialisten, een aantal vreemde vogels, die blij waren met de 
verfrissende aanpak van CULTUURVOGELS.COM. 
 
En nu????????????????????????? 
Gebaseerd op de huidige succeservaring is gezamenlijk besloten verder te gaan!!!!!!!!!!!!! 
 
CULTUURVOGELS.COM is uitgedaagd een nieuwe bijeenkomst op poten te zetten voor maart, een 
bijeenkomst waarvan de liefhebbers opnieuw een verfrissende aanpak en boeiend programma 
verwachten waarin hun vragen beantwoord worden, want daarvoor komen ze en zijn ze weer bereid  
te reizen!  
 
België-Nederland 15-10  
Dit is inderdaad niet het aantal doelpunten waarmee de Rode duivels een wedstrijd wonnen, het zijn 
de bezoekersaantallen van beide landen op deze bijeenkomst van CULTUURVOGELS.COM, dus toch 
een beetje een overwinning voor de Belgen! Belsje daag (Belgische dag) zoals op de vlag vermeld! 
 

 
Napraten in extra tijd! 
 
Voorjaar 2017 
CULTUURVOGELS.COM heeft de uitdaging geaccepteerd! De volgende bijeenkomst zal binnenkort 
worden vastgelegd voor het voorjaar, hoogstwaarschijnlijk 5 en 12 maart. 
 



CULTUURVOGELS.COM is gestart met de organisatie, zaal, datum plannen en ………………………… 
programma samenstellen, de eerste ideeën zijn opgeborreld!  
 
Benieuwd? Belangstelling? Komen? Plaats reserveren? Deelname kan door aanmelden vooraf! 
Beginner of gevorderd is niet van belang, wel enthousiasme en passie! 
 
Info of aanmelden? Stuur dan een mail naar: cultuurvogels.com@gmail.com of zoek contact via de 
website WWW.CULTUURVOGELS.COM Informatie is ook verkrijgbaar via 06-37450124. 
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