Dit jaar heeft de oude duivin met haar (heel mooie) zoon 3x
een nest gemaakt. Twee maal heeft een jong wel het ei rondom
uitgepikt maar onbrak het aan de kracht om er uit te kruipen.
Ik sluit niet uit dat inteelt hier mede debet aan is, maar het
kan ook door de te volle voliere komen.
Ik heb ze daarom maar aan J. Kaper (de beheerder van de
volieres op de plantage) gegeven, waar ze nu in een hun
passende ruimte kunnen verblijven.
KANARIEPOKKEN KUNT U GELUKKIG VOORKOMEN
Kanariepokken is vaak een dodelijke ziekte.
Geneesmiddelen tegen deze ziekte bestaan niet.
Maar gelukkig kunt U Uw vogels er tegen beschermen.
En wel door te enten.
Het is dit jaar weer mogelijk om via onze zustervereniging De Vogelvriend in Uithoorn entstof voor
kanariepokken te bestellen.
Dit jaar is de prijs fl 45,-- per flacon.
Dat is genoeg voor 50 a 60 vogels.
U kunt de entstof tijdens de ledenbijeenkomst op 26 april
bestellen bij mij onder gelijktijdige betaling van het
verschuldigde bedrag. U kunt tot uiterlijk 15 mei nog bestellen
Op zaterdag 2 juni is de entstof dan in ons bezit.
PS Telefonisch bestellen is niet mogelijk!
Henk Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg.

Catalogus direkt klaar!
Dit jaar hadden we het dan toch voor elkaar: toen om 7
uur op vrijdagavond de TT opende lagen de catalogussen
voor elke inzender en bezoeker gereed.
Dit hebben we enerzijds weten te bereiken dankzij de
perfecte service van de firma's Wang (fotocopieren) en
Jako (vergaren, nieten, vouwen en snijden en anderzijds
door vanaf het begin van het TT-proces de computer te
benutten.
Daar de computers allang niet meer de onbekende toverdozen zijn van nog slechts enkele jaren terug zal ik
hier proberen te schetsen hoe in grote lijnen dat
proces is gegaan.
Direkt na het inleveren van de inschrijfformulieren heb
ik die op alfabetische volgorde gelegd en een lijst van
inzenders gemaakt, met daarbij per inzender het aantal
vogels. Dit geschiedde met een zgn spreadsheet (rekenblad) dat de mogelijkheid biedt om kolommen op te tellen. In dat model worden ook automatisch het inschrijfgeld en de ereprijzen opgeteld, omdat de penningmeester
dat nodig heeft voor het berekenen van zijn totaal
prijzenbedrag.
Op pagina 24 van de catalogus ziet U een deel van dit
spreadsheet afgedrukt.
Vervolgens heb ik in een ander spreadsheet elke vogel
apart ingevoerd. Naast de gegevens die in de catalogus
staan afgedrukt ringnr, soort, inzender wordt de klasse
ingevuld. Verder bevat dit spreadsheet kolommen voor de
verschillende onderdelen waarop de keurmeester de vogel
beoordeeld (zie het keurbriefje). Dit spreadsheet telt
de verschillende kolommen automatisch bij elkaar en,
bij de kleurkanaries, ook nog eens apart de kleurpunten.

Nadat elke vogel is ingevoerd, hetgeen iets minder dan
twee uur in beslag neemt bij ruim 300 vogels, laat ik
de computer de vogels op klasse uitsorteren.
Ik heb dan al een ruw idee hoe groot de verschillende
klassen moeten worden.
Bij minder dan 25 vogels in een klas is er geen
probleem. Bij grotere klassen moet ik splitsen, zoveel
mogelijk in gelijke groepen. Door de vogels binnen een
klas op soort of kleur te laten sorteren, is makkelijk
te zien waar de knip moet komen.
Als de klassen zijn bepaald, kan ik met een druk op de
knop de klassenummers in opeenvolgende kooinummers
laten wijzigen. Daarna sorteer ik de vogels weer op
naam van de inzenders uit en kan de lijst met kooinummers per inzender afgedrukt worden.
Aan de hand van deze lijst worden de kooinummers uitgeschreven en verdeeld. Op de avond voor de TT worden op
een duplicaat van deze kooilijst de veranderde ringnummers, kleurslagen of soorten aangetekend en nog in
het grote spreadsheet verwerkt.
Ook wordt aan de hand van de klasse indeling in weer
een ander rekenblad een schematische opstelling gemaakt
waarop precies is te zien hoe de ruim 300 kooien in de
stellingen moeten worden geplaatst. Hierbij wordt zo
mogelijk rekening gehouden met de vorm van de verschillende kooien.
De volgende morgen wordt in de keurzaal zelf de computer met printer geplaatst. Het eerste werk, en tevens
een controle op het goed funktioneren,is het afdrukken
van de "blinde keurmeesterslijst". Deze lijst bevat de
exacte kooinrs, ringnrs en kleuren of soorten van de te

Vogels voeren
In theorie en... in de praktijk
Toen ik op 1 juli van dit jaar precies 100 vogels "op zaad" had
en al de verschillende bussen en potten met vogelvoer zag heb
ik me afgevraagd of ik niet kon berekenen hoe het "ideale"
zaadmengsel voor mijn vogelbevolking er uit zou moeten zien.
100 vogels rekent nog al makkelijk, ik heb een computer, dus
zo'n berekening zou een peuleschil zijn, dacht ik.
Mijn uitgangspositie was de volgende:
Aantal Soort vogel
Soort mengsel
30 Zebravinken+amadines Tropenmengsel
23 Nonnen en Jap.meeuwen Tropenmengsel
20 Kwartels en duifjes
Parkietenmengsel
1 Splendidparkiet
Park.mengsel extra
12 kanaries en wildzang Kanariemengsel
4 Mozambiquesijsjes
Kanarie+tropenmengsel
10 Afrikaanse astrildes Tropenmengsel extra
Zoals U weet is "tropenzaad" niet een graansoort, maar een
mengeling van vele verschillende soorten. Deze mengeling
varieert ook, afhankelijk van het seizoen en de prijs van de
verschillende componenten
Het zelfde geldt voor de andere mengsels. De samenstelling
staat (meestal) niet op de verpakking.
Ik ben daarom voor mijn berekeningen gemakshalve maar
uitgegaan van de lijsten, zoals we die begin 1987 van onze
spreker over vogelvoeders hebben gekregen en van opgaven uit
de literatuur over wat voor een bepaalde vogelsoort het
zaadmengsel behoort te zijn.
Ik heb daarna het aantal vogels vermenigvuldigd met hun
ideale mengeling en dat weer gedeeld door 100.
Zo kreeg ik in procenten mijn ideale mix:

H. De organisatie
Doordat voetringen alleen te krijgen zijn bij de erkende
Vogelverenigingen, zullen de kwekers zich bij deze bonden
aan moeten sluiten. Dat acht ik ook terecht omdat nu ook de
niet-georganiseerde kwekers profiteren van de kennis en
ervaring van de georganiseerde kwekers, die via de bonden
over Nederland wordt verspreid.
Dit houdt niet in dat iedereen die (van) vogels houdt verplicht
lid moet worden van de Bond. Voor een geringde vogel voor
kooi en voliere kunnen zij echter alleen maar bij de
georganiseerde kwekers terecht.
Dit waren mijn overwegingen. Er zal natuurlijk een soort
overgangsregeling moeten komen om te voorkomen dat je
anders je ongeringde vogels, die je nu bezit, op een gegeven
moment moet laten vliegen.
Een regeling zoals hierboven beschreven is geen utopie. Voor
zover mij bekend geldt zo'n regeling al voor de Nederlandse
Postduivenhouders: zij mogen geen ongeringde duiven in hun
hokken hebben.
Van de niet zelfgeringde duiven moeten zij een "eigendomsbewijs" overleggen. Dat is een kaartje dat o.m. het Ringnummer en de naam van de kweker vermeld.
Een regeling zoals ik die voorsta heeft ongetwijfeld ook zijn
nadelen. Ik zou daarover dan ook graag, liefst een keer in
verenigingsverband, met U van gedachten willen wisselen.
Maar ik persoonlijk ben van mening dat we die bezwaren, die
hoofdzakelijk de korte termijn betreffen, moeten overwinnen
om niet op de wat langere termijn onze mooie hobby ernstig
bedreigd te zien worden.
Het is daarenboven beter zelf met regels te komen, dan te
wachten tot we die van hogerhand opgelegd krijgen.Want dan
zou het aantal vogels dat in kooi en voliere mag worden
gehouden weleens uiterst beperkt kunnen zijn. H. Rens

keuren vogels. De naam van de inzender of enige andere
aanduiding waaruit de keurmeester de inzender zou
kunnen afleiden is op die lijst taboe.
De voordragers kunnen met een soortgelijke lijst de te
keuren vogels op tijd uit de stellingen halen en bij de
keurmeesters op tafel plaatsen.
Tijdens het keuren worden niet alleen de totaalpunten
per vogel van de keurbriefjes in het spreadsheet
opgenomen, maar ook de onderverdeling per gezichtspunt.
Een foutieve totaaltelling wordt zo direkt opgemerkt.
Direkt nadat een gehele groep is beoordeeld kunnen de
prijzen aan de hand van de behaalde punten worden toegewezen door de TT-secretaris.
Ook kan (hoewel daar geen gebruik van is gemaakt)
binnen een bepaalde groep alle 90 punten vogels worden
gesorteerd, die voor het aanwijzen van de kampioen nog
eens op de keurtafel moeten komen.
Ook de toegekende prijzen worden in het spreadsheet
vermeld.
Nadat alle prijzen zijn toegewezen is het half vier en
wordt het tekstgedeelte van de catalogus in het geheugen van de computer gelezen. In het tekstgedeelte is
van te voren al de verwijzing naar de verschillende
delen van het spreadsheet opgenomen, zodat direkt na
het inlezen, de catalogus volledig op het scherm
verschijnt.
Vervolgens wordt de gehele catalogus afgedrukt.
Dan begint het echte handwerk: aan de hand van een
Van tevoren al klaar gemaakte "dummy" worden de bladen
paarsgewijs aan elkaar geplakt 24 naast 1, 2 naast 23

enzv, zodat de hele zaak gecopieerd kan worden.
Om even na half vijf vertrekken we naar de firma Wang.
Enkele tekstpagina's en alle advertenties waren van tevoren al gecopieerd, maar toch moesten nog 20 pagina's
tekst (5 vellen papier dubbelzijdig) worden gecopieerd
Om kwart voor zes stonden we Jako op de stoep.
Daar werd door het verrijden van enkele grote pallets
de vergaarmachine voor ons vrijgemaakt. De 6 vellen met
tekst en de 4 vellen met advertenties werden er in geplaatst op zodanige wijze dat we nooit 2 bladen met advertenties na elkaar kregen en de zaak werd mechanisch
geraapt.
Vervolgens werden de 200 exemplaren geniet en gevouwen.
Het waren al catalogussen van een veel betere kwaliteit
als je meestal op TT's krijg maar volgens de direkteur
van Jako nog niet goed genoeg. De boekjes werden netjes
schoon (alle uitstekende papierrandjes eraf) gesneden
en met een kracht van ruim 3 ton in hun model gedrukt.
Ondertussen waren de keurbriefjes al per inzender bij
elkaar gezocht. Toen kwam de computer die dag voor de
laatste maal in aktie. Via een zgn "mail-merge" (post
verzend) programma heb ik voor elke inzender een etiket
gedrukt, dat we op de catalogus plakten, waarin ook
zijn keurbriefjes waren opgeborgen. Om klokslag zeven
konden de inzenders kennis nemen van hun resultaten en
die van de overigen.
Nadat de computer weer thuis stond opgesteld, de vogels
waren gevoerd en ik ook had gegeten, heb ik nog van
elk kooinummer apart een "kaartje" in een data-base
(een elektronische kaartenbak) opgenomen.

D. Welzijn
Ook als dierenliefhebber zouden we tegen de vogelimporten
moeten zijn. Bij het onder C geschetste trajekt gaat het er niet
om, om alle vogels levend en wel op hun eindbestemming
te krijgen. Het gaat er om dat zoveel vogels de eindbestemming
halen dat het het meeste profijt oplevert. Of er nu 101.000 of
200.000 vogels moeten worden gevangen in hun biotoop om
er uiteindelijk 100.000 bij de Nederlandse groothandel te
krijgen doet daarbij nauwelijks terzake.
E. Het stimuleert het bewuster vogelhouden.
De dooddoener dat, als we geen gebruik meer van de import
kunnen maken, de hobby ten dode opgeschreven is, staaf ik
niet. Er mag bv uit Australie geen prachtvink of parkietensoort
meer worden geexporteerd. Dat zijn nu juist de meest
gekweekte soorten geworden. Alleen Nederland exporteert nu
jaarlijks al meer zebravinken en grasparkieten als Australie in
zijn glorietijd ooit heeft gedaan.
F. De variatie
Doordat van elke vogel, via zijn voetring, de kweker en (naar
je mag aannemen) zijn afstamming bekend is kan bij het
optreden van mutaties veel sneller en gerichter te werk worden
gegaan zodat binnen de nu al gehouden soorten velerlei kleurslagen kunnen ontstaan.
G. De prijs
De prijsopdruk, die in het begin op de eigen kweek vogels zal
ntstaan, zal wellicht snel wegebben.
Indien men er in slaagt om een soort in voldoende mate te
kweken geldt al gauw de wet van vraag en aanbod. De "opfokkosten" spelen daarin niet of nauwelijks een rol (zie bv
Zebravinken).

A. Geen gesjoemel
Het voorkomt de gedwongen konstrukties zoals we die nu rond
de wildzang kennen. Je mag geen ongeringde vogel vervoeren,
verhandelen of tentoonstellen, maar je mag hem wel bezitten.
Voorzover ik heb kunnen nagaan bezit het merendeel van onze
leden wel een of meer wildzang vogels.
Daar zitten echter heel weinig EK-vogels tussen.
B. Milieu-bescherming.
Het is een illusie te denken dat nog langer ongestoord door kan
worden gegaan met het importeren van in het wild gevangen
exotische vogels. Alleen al in Nederland worden jaarlijks meer
dan honderd duizend van die vogels ingevoerd.
Het in die enorme getallen wegvangen van vogels zal of door
de thuislanden van die vogels worden verboden of de vogels
worden zo zeldzaam dat het vangen niet meer loont.
C. Het stimuleert het zelf kweken van vogels.
Indien je op grond van economische motieven vogels zou
willen houden, kan je beter stoppen. De kosten die het in de
voliere met levend voer opfokken van een jonge vogel met
zich meebrengt staan in geen enkele verhouding tot de prijs
die je voor een in het wildgevangen vogel neer moet tellen.
Een zelfgekweekte Europese sijs heeft, op het moment dat hij
succesvol door zijn jeugdrui is gekomen, alleen aan zijn
eigen voedsel al gauw zo'n 40 gulden gekost.
Voor een Blauwfazantje dat is gevangen, getransporteerd
naar het vliegveld, overgevlogen uit Oost Afrika, in Nederland
geimporteerd en via de groot handel bij de dierenspeciaalzaak
is gekomen betaal je als regel zo'n 15 gulden. Een nest met 4
Blauwfazantjes in de voliere grootbrengen met Buffalowormpjes, universeelvoer en kleine maden kostte me 13 weken
lang een tientje in de week extra. Zelfs als er geen jong
sneuvelt is de kostprijs dus het dubbele.

Dat gaat trouwens ook met een druk op de knop.
Zo'n database is, veel meer nog dan het spreadsheet in
staat om bij elkaar behorende gegevens te zoeken en te
bewerken. Het TT-overzicht in cijfers en de 5-beste per
inzender zijn op die manier ook binnen een uur gemaakt.
Als laatste gebruiken we de computer nog voor de prijs
uitreiking. Netjes zoekt hij voor ons bij elkaar wie
welke prijs heeft gewonnen, hoeveel prijzen dat in totaal zijn en wat elke prijs mag kosten.
Min of meer los van de TT wordt de computer ook nog
gebruikt voor het maken van persberichten en stukjes
zoals deze. Maar dan is het niet meer dan een luxe
schrijfmachine, waarin zijn specifieke vaardigheden
nauwelijks worden benut.
Indien U echt geinteresseerd bent hoe alles werkt ben
ik bereid om daar thuis tekst en uitleg over te geven.
Liefst wel even van te voren bellen, want een uurtje
"computeren" is niks.
Overigens is onderstaande grafiek, die de onderlinge
verschuiving in de verhouding tussen achtereenvolgens
zangkleur,tropen,postuur en parkieten vanaf 1982 tot
heden weergeeft, met hetzelfde programma gemaakt.

Zo werd de Grasparkiet huisdier.

Wilde grasparkieten komen voor in Australie. Ze leven
er in grote groepen, die altijd in beweging zijn en een
oorverdovend kabaal maken.
Een prachtig gezicht, die honderden groengele vogels
tegen de strakblauwe hemel. Soms zijn er zoveel dat ze,
als ze allemaal tegelijk opvliegen, de zon verduisteren
De oorspronkelijke bewoners van Australie hadden veel
plezier in deze bonte vrolijke diertjes. Door de vogels
te lokken met voer wisten ze ze tam te maken.
Uiteindelijk kwamen ze uit hun hand eten. Dit werd gezien door europese zeevaarders, kooplieden en geleerden
en een van hen nam in 1840 een paartje parkieten mee
naar huis.
In Engeland baarden de vogels groot opzien en al vlug
werd de parkiet net zo populair als de kanarie.
En net zo kostbaar. Fabelachtige prijzen werden voor de
vogels betaald. Binnen de korst mogelijke tijd werden
wilde parkieten met duizenden naar Europa verscheept.
Tot de mensen ze hier zelf leerden kweken en zelfs
allerlei kleurslagen wisten te krijgen: blauw wit roze
en geel.
De grasparkiet is lid van de papagaaienfamilie.
Dit is goed te zien aan zijn papagaaie-oogjes, zijn
haaksnavel - waarmee hij zijn zaden pelt, maar zich ook
vasthoudt bij het klimmen - en aan zijn pootjes, die
twee tenen voor en twee tenen achter hebben.
Daaraan heeft hij, precies zoals in Holland de spechten,
goed houvast bij het klauteren langs takken en
boomstammen.
Net als de overige soortgenoten van de papagaaienfamilie is de parkiet bijzonder intelligent.
Hij kan allerlei kunstjes onder de knie krijgen en hij

Als we het over de tentoonstelling hebben komt de achterstand
te sprake die de "koude" kwekers hebben ten opzichte van de
"warme" kwekers, die al in januari beginnen en er nu al 2
ronden op hebben zitten. Die jongen zijn op de TT 3 maanden
ouder.
Toch slaagde Kuyer er de afgelopen TT in om de mooiste
border op de stelling te brengen.
Een border, die hij nu zelf in de broedkooi heeft zitten en waar
zijn hoop voor dit seizoen dan ook op is gevestigd.
Voor de toekomst hoeft hij zich voorlopig dan ook geen zorgen
te maken vooral niet omdat zijn zoon een bijna even fanatieke
vogelliefhebber is als zijn beide ouders. Voor hij 'smorgens
naar school gaat loopt hij alle kooien na en houdt nauwkeurig
de kweekadministratie bij. Hij weet dan ook vaak eerder als
zijn vader hoeveel jongen er zijn geboren. Wij wensen de
familie dan ook veel succes.
"Eigen kweek"
Nu het zich laat aanzien dat de beruchte Vogelwet van 1936
binnenkort niet langer meer van kracht zal zijn, heb ik
geprobeerd me eens wat dieper in die kant van het vogelhouden
te verdiepen. Laat ik hier meteen heel duidelijk in zijn: het is
mijn prive-mening. Die staat geheel los van de mening die
onze bond in het overleg met Minister Braks ventileert om te
proberen een voor de Nederlandse Vogelhouders zo gunstig
mogelijke regeling te treffen.
Naar mijn mening zullen wij, als georganiseerde vogelhouders
en -kwekers er naar moeten streven dat er in de Nederlandse
volieres alleen nog maar vogels voor mogen komen, die zijn
voorzien van een vaste voetring: dus eigen kweek vogels.
Vogels voorzien van zo'n vaste voetring moeten dan wel
vrijelijk tentoongesteld, vervoerd en verhandeld mogen
worden. De reden hiervoor zijn:

tijdens de broedtijd wordt afgescheiden voor de kweek van zijn
bourksparkieten.
Hij heeft vier broedstellen zitten, twee in de gedeelde grote
vlucht, een in de kleine vlucht en een in de kweekruimte.
Het eerste stel heeft twee jongen, het tweede zit op 6
bevruchte eieren, het derde doet nog niet zo veel en van het
laatste stel is de pop duidelijk aan het kwakkelijken. Hij
hoopt de pop te kunnen behouden.
In de grote voliere zitten verder nog een stel japanse
nachtegalen, een putter, een mozambiquesys en twee in
overdadige konditie verkerende waterslager poppen. Die
laatste zijn bedoeld voor de bastaardkweek met de putter.
Op de bodem scharrelen in beide volieres ook nog een stelletje
chinese dwergkwarteltjes rond. Een van die stellen is net
begonnen met een nestje in de hoek van de voliere in een
houten kistje met hooi.
Opvallend punt in beide volieres is dat het bodem zand niet
vlak is maar in een grote hoop tegen de achterwand is
opgeworpen. Zo kunnen de vogels ook vanuit de huiskamer
goed gezien worden.
Ook in zijn broedkooien gebruikt hij gewoon schoon zand uit
de put van Hussen.
Het wordt bijna dagelijks gezeefd en gereinigd.
Het voer in de volieres bestaat uit een mengeling van
parkietenzaad met het overschot uit de broed- kooien. Hoewel
de nachtegalen dus geen universeel- voer krijgen is hen dat
niet aan te zien.
Wel duidelijk is dat de kanariepoppen zich liever te goed doen
aan het energierijke parkietenvoer dan genoegen te nemen met
het overschot van hun collega's binnen.
's Winters worden de buitenvolieres afgeschermd met glazen
panelen. In de zomer gaat zowel als bescherming tegen de
koele avonden als tegen de katten uit de buurt een hor van
plastic voor de vluchten.

kan zelfs leren "praten".
Zoals hij zich in het wild heel sociaal gedraagt en
geen moment buiten het gezelschap van anderen kan, zo
zoekt hij in gevangenschap gezelligheid bij de mens.
Hij hecht zich sterk aan zijn verzorger en diens huisgenoten. Van lieverlee is de grasparkiet een echte
mensenvogel geworden, die graag bijzijn baas is en
niets liever doet dan met hem spelen.
Een echt huisdiertje dus.
Dit artikel van Theo Schildkamp komt uit De Boerdery

Culemborgse vogelkwekers oogsten nationale roem
Tijdens de in Zutphen gehouden Tentoonstelling van de
Algemene Bond van Vogelhouders zijn de vogels van drie
Culemborgers in de prijzen gevallen.
Op dit nationaal kampioenschap, waar meer dan 10.000
vogels aanwezig waren, getuigt dit van grote klasse.
De zangvogels kwamen op de eigen show van de Eerste
Culemborgse Kanarie en Exotenvereniging helaas niet
meer voor,maar de kwekers kunnen het nog wel!
Harzerkweker Cor Brouwer behaalde op de Bondskapioen
een derde prijs met zijn stam. Daarvoor sloeg hij op de
onderlinge tentoonstelling in Utrecht ook al een
geweldige slag: hij behaalde daar het algemeen
kampioenschap en de titel meesterzanger!
Op de Bondskampioen bewees Bram van Velden ook over
zeer goede vogels te beschikken. Zijn Gloster corona
Cinamon behaalde daar eveneens een derde prijs. Dat hij
er zeer goed in slaagt zijn vogels in conditie te
houden blijkt wel uit het feit dat deze vogel ook deel
uitmaakte van de stam waarmee hij zowel in Utrecht als
in Culemborg een eerste prijs behaalde.
Ook Wim Elings toonde in Zutphen aan goed op zijn
vogels te passen. De donkerbruine Japanse meeuw,
waarmee hij het kampioenschap van de tropische vogels
in Culemborg behaalde, was daar goed voor de derde
prijs. Eerder was deze vogel op de gewestelijke
wedstrijd van de provincies Noord-Holand en Utrecht in
Nieuwegein al de hoogste gewaardeerde tropische vogel.
Op dezelfde tentoonstelling slaagde Joop de Rooy erin
een eerste prijs bij de kleurkanaries te behalen met
een oranje rode vogel.

Postuurkanaries en parkieten
Als op een zaterdagmiddag in april de redactie op bezoek wil
gaan bij een aantal kwekers om daar video-opnamen te maken,
zit het geluk niet mee. De camera laat het afweten.
Maar dat belet ons niet om op het eerst afgesproken adres, bij
de familie Kuyer aan de Emmalaan op bezoek te gaan.
Het vogels houden is daar niet alleen een hobby van de heer
des huizes: de hele familie is bij de verzorging en kweek
van de vogels betrokken.
In de onverwarmde schuur, waar 's avonds ook de fietsen
moeten staan zitten 11 kanarie-poppen in zelfgemaakte
broedkooien.
Onder de broedkooien zitten twee vluchtjes voor de jonge
vogels en de overtollige mannen. Hoewel er drie mannen in dat
vluchtje zitten op het moment dat wij er zijn, heeft hij er
eigenlijk 1 tekort. Het liefst laat Kuyer de mannen bij de
poppen zitten, alleen als ze te druk zijn haalt hij ze weg.
Wat mij opvalt is dat hij bijna uitsluitend overjarige mannen
voor de kweek heeft ingezet.De 7 borders en 3 glosters zijn
half maart al samen met de mannen opgekooid. Precies op
1 april (systeem Hendriksen?) gaan de nestjes erin. Dat de
kanaries geen minuut verloren hebben laten gaan blijkt wel, er
zijn al 5 nesten uit met in totaal 18 jongen.
In de 11e kooi zit een kanarie-pop met een putter op 6 eitjes
te broeden. Er is dus hoop op een aantal bastaarden.
Omdat hij pas op 1 april begint worden er maar twee ronde
gebroed. Vorig jaar kwamen er toch uit die 2 ronden 55 jongen
uit 11 poppen. Niet slecht, vindt hij zelf. Zijn vrouw, die ook
erg veel tijd en aandacht aan de vogels geeft vindt het ook meer
dan genoeg. "Je komt anders aan je andere werk niet toe" vindt
ze.
De jongen gaan uit de broedkooien in de jeugdvluchten en
daarna naar buiten.
Daar staan twee volieres, waarvan een deel van de grootste

70 Witborst bruin
* pop
71 Witborst bruinpastel * man
72 Witborst bruinpastel * pop
73 Oranjeborst bruin
man
74 Oranjeborst bruin
pop
75 Oranjeborst zwartborst br man
76 Oranjeborst zwartborst br pop
77 bruinwang
man
78 bruinwang
pop
79 Bruinbont
man
80 Bruinbont
pop
81 bruingetekende
man
82 bruingetekende
pop
83 Wit
man
84 Wit
pop
grijspastel
= dominant zilver
bruinpastel
= dominant bruin
witborst grijs
= grijsvleugel
witborst bruin
= bruinvleugel
witborst bruinpastel = cremevleugel
witborst grijspastel = zilvervleugel
Grijze bleekrug pastel = dominant zilver bleekrug
bruine bleekrug pastel = dominant creme bleekrug

Frans Stap tenslotte behaalde op deze gewestelijke
wedstrijd een 3e prijs met een lutino Agapornis
Rosseicolli.
Uit deze prestaties blijkt duidelijk dat de ECKEV,
jarenlang een vereniging van bijna uitsluitend
zangkanariekwekers, is uitgegroeid tot een all round
vogelvereniging waarvan de vogels zich met succes
kunnen meten met de beste van Nederland.
H. Rens

Van de vereniging:
*We zijn aangesloten bij de Algemene Bond van
Vogelhouders. De leden ontvangen elke maand het blad
"Vogelvreugd" met informatie over vogels en hun verzorging.
*Er wordt in principe 1x per maand vergaderd, behalve in de
zomermaanden.
De tweede helft van deze vergadering wordt besteed aan de
praktische kweek.Daar worden dus ook Uw vragen en
problemen behandeld.
*Ongeveer 4x per jaar verschijnt het Verenigingsblad.
In dat blad schrijven leden over hun ervaringen met en hun
opvattingen over de vogels waarmee zij kweken.
Het blad wordt daarnaast gebruikt voor bestuursberichten.
*De contributie bedraagt 45,- per jaar en is bij
vooruitbetaling te voldoen, eventueel per half jaar.
Nieuwe leden betalen een entreegeld van 3,50.
*Een van de regels van de vereniging is dat het lidmaatschap
automatisch wordt beeindigd als de contributie niet per 1
januari of per 1 juli door de penningmeester is ontvangen.
*Het gironummer van de penningmeester is: 3980719 op naam
van de penningmeester M. Verlangen.
Vermeld bij het overmaken:
Kan. Vereniging contributie.
*Het postadres van de Eerste Culemborgse Kanarie en
Exotenvereniging is:
Secretaris ECKEV
M.A. van Soelen
Honingklaver 13
4102 JT Culemborg
Tel. 03450-16073

38 Oranjeborst zwartborst gr pop
39 Oranjeborst phaeo
man
40 Oranjeborst phaeo
pop
41 Grijze Isabel
man
42 Grijze Isabel
pop
43 Grijswang
man
44 Grijswang
pop
45 Grijsbont
man
46 Grijsbont
pop
47 Grijsgetekende
man
48 Grijsgetekende
pop
Bruinserie
no Omschrijving
M/V
49 Normaal bruin
man
50 Normaal bruin
pop
51 bruine bleekrug
man
52 bruine bleekrug
pop
53 bruinmasker
man
54 bruinmasker
pop
55 Zwartborst bruin
man
56 Zwartborst bruin
pop
57 Zwartborst bruinebleekrug man
58 Zwartborst bruinebleekrug pop
59 Zwartborst bruinmasker man
60 Zwartborst bruinmasker pop
61 Zwartborst bruinpastel man
62 Zwartborst bruinpastel pop
63 Zwartborst witborst bruin man
64 Zwartborst witborst bruin pop
65 Bruinpastel
* man
66 Bruinpastel
* pop
67 bruine bleekrug pastel man
68 bruine bleekrug pastel pop
69 Witborst bruin
* man

4 Grijze bleekrug
pop
5 Zwartmasker
man
6 Zwartmasker
pop
7 Zwartborst grijs
man
8 Zwartborst grijs
pop
9 Zwartborst gryze bleekrug man
10 Zwartborst gryze bleekrug pop
11 Zwartborst zwartmasker man
12 Zwartborst zwartmasker pop
13 Zwartborst grijspastel man
14 Zwartborst grijspastel pop
15 Zwartborst witborst grijs man
16 Zwartborst witborst grijs pop
17 Phaeo
man
18 Phaeo
pop
19 Grijspastel
* man
20 Grijspastel
* pop
21 Grijze bleekrug pastel man
22 Grijze bleekrug pastel pop
23 Witborst grijs
* man
24 Witborst grijs
* pop
25 Witborst grijspastel * man
26 Witborst grijspastel * pop
27 Roodflank
man
28 Roodflank
pop
29 Oranjeborst grijs
man
30 Oranjeborst grijs
pop
31 Oranjeborst bleekrug man
32 Oranjeborst bleekrug pop
33 Oranjeborst masker
man
34 Oranjeborst masker
pop
35 Oranjeborst isabel
man
36 Oranjeborst isabel
pop
37 Oranjeborst zwartborst gr man

Onze aanstaande tentoonstelling
Mij is gevraagd eens iets te schrijven over het klaar maken
van de kleurkanaries voor de a.s. tentoonstelling en wedstrijd
daar aan verbonden.
De geroutineerde kwekers zal ik niets nieuws vertellen al doet
iedereen het zo'n beetje op zijn eigen manier.
Hopelijk hebben we allemaal een hok vol mooie, jonge vogels,
die nu al bijna alle zijn afgeruid. Veel badwater en wat
extra licht doet verder de rest.
In september hebben we de vogels al eens nagekeken en een
kapotte slagpen van vleugel of staart verwijderd.
Die groeit vanzelf weer aan. Je ziet dus dat het in conditie
brengen al vroeg begint. In dit geval een van de belangrijkste
onderdelen van de kleurkanarie:
de bevedering.
De voornaamste is natuurlijk de kleur, maar je zult het met me
eens zijn, dat hoe mooi een vogel ook van kleur is en zijn
bevedering is niet glad, of hij mist vleugel- of staartpennen,
U een goed resultaat op de TT wel kunt vergeten.
Elk onderdeeltje van de puntenlijst (en dat zijn er 7)
verdient dan ook de nodige aandacht.
Om het niet te lang te maken zal ik voorlopig de kleur
onderverdeeld in pigment en bijtint, overslaan en alleen de
andere eisen aanhalen.
Dat zijn: houding
grootte
vorm
bevedering en
conditie
Allemaal even belangrijk, want 1 punt is veel, vooral bij ons
op de vereniging, waar we heel knappe vogels hebben, die niet
veel voor elkaar onderdoen.

De houding is op zich al moeilijk.
Hoe rustiger een vogel hoe mooier.
Nu beginnen we dus al met vooral geen vogels te vangen met
het
netje. Weet je wel, vangen, het net lekker in de ronddraaien,
goed vastgrijpen en in de TT-kooi stoppen. -2-

Vergeet het maar! Die vogel is de eerste weken
volledig het vertrouwen in zijn baas kwijt. Een beetje
vogelkweker kan dat ook anders b.v. 's avonds vangen met de
hand en gewoon voorzichtig. Die gekooide vo gel voelt zich
toch al niet zo lekker zo alleen. Met enkelen bij elkaar in
een broedkooi gaat het al een stuk beter. Na een weekje mag
hij dan in een TT-kooi.
Om nu de staart en de vleugelpennen niet te beschadigen, doe
je een stukje plastic met enkele punaises voor de spijlen aan
de buitenkant van de kooi.
De bovenzijde laat je open en daar leg je een stukje
spiegelglas op. De vogel gaat op de bovenstok zitten en rekt
zich om zijn soortgenoot goed te bekijken.
Zorg voor stevige, niet te dunne zitstokken, zodat ie er niet
afglijdt.
Een week voor de TT haal je de hele handel er weer af, plastic
en spiegel en dan maar veel die kooi in de hand nemen,
allemaal rustig, heel rustig. De vogels wennen daaraan en
hebben volledig vertrouwen in hun baas.
Hopelijk ziin de keurmeester en voordrager ook rustig
natuurlijk.
De grootte van de vogel is in zo verre belangrijk dat het ene
soort wat forser is dan de andere, maar dat we zeker niet
kleiner mogen dan + 13 cm.

Om het geheel nog wat ingewikkelder te maken benoemen de
NBvV en onze bond verschillende kleuren anders. Zo heet
"onze" grijsvleugel bij mijn NBvV- buurman opeens "witborst
grijs".
Het is natuurlijk ondoenlijk om alle standaardeisen op te
nemen. Ik heb daarom aan de hand van de standaardeisen van
onze bond en - als wij ze niet hebben - die van de NBvV, een
overzicht gemaakt van de meest in het ooglopende kenmerken
van de zebravink mannen en poppen.
Wat voor alle kleuren geldt is het volgende:
De ogen moeten donker zijn en de poten oranjerood.
Bij de roodsnaveligen moet de snavel van de man koraalrood
zijn, die van de pop oranjerood.
Bij de geelsnaveligen is dat donkergeel voor de man en
lichtgeel voor de pop.
Een zebravink moet een forse indruk geven en inclusief de
staartpennen minimaal 10,5 cm lang zijn.
Om U een goed oordeel te kunnen vormen is het handig om te
weten dat als de vogel onder een hoek van 45 o in de
universele TT-kooi op zijn zitstok zit (zoals is voorgeschreven)
het overeenstemt met de afstand tussen 7 tralies van het
voorfront. Ligt de zebravink als het ware plat op zijn stokje
dan dienen dat 10 tralies te zijn.
Een zebravink is een geblokt type vogel en moet een robuuste
gestalte bezitten.
no Omschrijving Grijsserie
1 Normaal grijs
man
2 Normaal grijs
pop
3 Grijze bleekrug
man

M/V

waarvan de lettercode na de registratie was gewijzigd.
Zowel de jonge vogels als de onjuist getatoueerde vogels
werden in beslaggenomen en overgebracht naar de Diergaarde
Blijdorp.
De vogelhandel werd op grond van de Wet Bedreigde
Uitheemse Diersoorten veroordeeld tot een boete van f 50.000,
waarvan de helft voorwaardelijk. De beide eigenaren van de
ara’s kregen ieder een boete van f 25.000 waarvan eveneens de
helft voorwaardelijk.
De hoge boetes die zijn opgelegd (er was overigens het dubbele
geeist) tonen aan dat Nederland hecht aan de bestrijding van
illegale praktijken met zeldzame planten en dieren.
Geruchten dat bovengenoemd geval, dat onder meer in het blad
van het Wereldnatuurfonds stond gepubliceerd, zou gaan over
de vorig jaar bij Sielhorst in beslag genomen vogels, zijn niet
juist. Dat betrof de veel minder zeldzame en kostbare geel
schouderara. Deze zaak zal op 2 juni voorkomen.
Zebravinken
Het is niet mijn bedoeling om uitgebreid over de kweek en
verzorging van deze veel gehouden en gekweekte vogel te
schrijven.
Dat heeft G.W. van der Meyden in 1987 in ons bondsblad
Vogelvreugd al voor zijn rekening genomen.
Wel wil ik Uw aandacht vragen voor de naamgeving en de
determinatie (wat voor kleurslag) van deze vogel De NBvV
erkent op dit moment in zijn vraagprogramma voor de
tentoonstellingen zo'n 42 benoemde en nog 6 onbenoemde
kleurslagen w.o. de "agaat"
Als U dan ook nog bedenkt dat al deze 42 kleuren zo wel met
een rode als met een gele snavel worden gevraagd en ook nog
eens met en zonder kuif dan komt U tot ca 170 verschillende
catagorieen, die U in de TT kooien en dus ook in de handel aan
kunt treffen

En dat begint al in de kweekkooi.
Van te kleine ouders kun je moeilijk grote vogels verwachten.
Over het algemeen is dat voor onze leden geen probleem.
De vorm is geheel aan jezelf. Een vogel die te vet is en een
hangborst vertoont heeft te veel gegeten, nietwaar? Gewoon op
dieet zetten. Te kleine vluchten geven ook vaak dat probleem
te zien. Zo'n vogel moet goed uit kunnen vliegen.
Er zijn natuurlijk ook soorten die er heel vatbaar voor zijn,
zoals de isabellen. Ook hebben de poppen er het meest last van
en als TT-vogel geldt dit eigenlijk alleen de pop van de
isabel.
Van de bevedering heb ik al iets gezegd en nogmaals, let goed
op de staartveren, geen kale of geschonden plekjes. Niet te
lange bevedering, vooral niet onder de flanken en op de rug.
Bij niet intensieve vogels komt dit veel voor. Intensieven
hebben een veel kortere bevedering met als risico een niet
gesloten bevedering op de borst.
Conditie wordt het laagst gewaardeerd, maar ook hier kost 1
punt veel,vooral als die vogel in een stam zit.
Het gaat in hoofdzaak om een schoon gevederte, zonder
rafeling of vuil, een gezond uiterlijk, niet te lange nagels of,
nog erger, ontbrekende nagels.
Al met al is het een hele zorg om de vogels goed voor te
bereiden.
Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een mooie, schone kooi,
schone zitstokken, die goed vastzitten en niet te weinig
bodembedekking.
Heren, veel succes op de aanstaande tentoonstelling!
Volgende keer schrijf ik wat over de kleur.
Chr. Verheyde

De tentoonstellingskooi
Alle vogelliefhebbers kennen ze wel, de universele TT-kooien
waarin de kleurkanaries, de kleine tropen, de grasparkieten,
de apponorgissen en de meeste postuurkanaries in worden
tentoongesteld.
Deze kooien geven niet alleen een tentoonstelling een goed
verzorgd en strak uiterlijk maar moeten ook zelf aan strak
omschreven eisen voldoen. Dat is om te voorkomen dat de kooi
invloed heeft op de beoordeling door de keurmeester: in een
kleine kooi b.v. lijkt een vogel al gauw wat forser.
Op de maten en afmetingen van de TT-kooi ga ik hier niet in.
Deze zijn alleen van belang als je ze zelf wilt bouwen en in
dat geval heb ik goede bouwtekeningen voor U klaarliggen.
Toch is niet uit te sluiten dat naast het uiterlijk van de
vogels (waarover Chr.Verheyde een mooi stuk over heeft
geschreven) ook het uiterlijk van de kooi mee kan spelen. Een
smerige, gehavende TT-kooi met een roestig voorfront zal
nimmer een positieve invloed op de waardering door de
keurmeester hebben.
Besteed daarom ook aandacht aan de kooien en dat liefst ruim
voor de TT. Als U de vogels na de TT uit kooit heeft U
natuurlijk de kooien al van zand, water en zaad ontdaan en
schoongemaakt. Maak ze nu weer schoon, waarbij een
ontsmettingsmiddel als Halamid of U2 geen kwaad kan.
Kontroleer de kooien op de bevestiging van het voorfront, kijk
of de zitstokken goed vastzitten en ga na of het
sluitmechanisme in het deurtje nog goed werkt.
Als de vogel er al in zit, is dat te laat.

gewoon meedoen met de eigen kweek vogels.
Ons eigen clubblad vindt hij wel leuk. Ondanks herhaald
aandringen heeft hij echter nog niet de moed op kunnen
brengen om zelf de pen eens ter hand te nemen, om een stukje
voor dit blad te schrijven.
Misschien dat dit stukje hem er nu toe noopt.
Ik heb in ieder geval daar veel geleerd.
H. Rens.
DNA-onderzoek tegen illegale vogelhandel
De Algemene Inspektie Dienst van het Ministerie van
Landbouw en visserij gaf een in DNA-onderzoek
gespecialiseerd bedrijf in Engeland opdracht tot het
onderzoeken van het genetisch materiaal uit het bloed van drie
jonge zeldzame hyacintara's.
De hyacintara staat te boek als een ernstig bedreigde diersoort.
In de natuur komen er nog maar 2000 tot 5000 voor.
In Nederland is de vogel sinds 1977 beschermd. Vorig jaar is
de hyacintara ook opgenomen op de lijst van diersoorten, die
vallen onder de strengste regels van de bedreigde uitheemse
diersoorten.
De handelswaarde van de hyacintara, die 15.000 tot 20.000
gulden per vogel bedraagt, vormt de ernstige bedreiging voor
deze soort.
Volgens de kweker, een Nederlandse Vogelhandel zouden de
onderzochte jongen eigen kweekvogels zijn. Uit het DNAonderzoek bleek echter onomstotelijk dat de jonge vogel
erfelijk materiaal bezaten dat nog van de vermeende moeder,
nog van de vermeende vader afkomstig kon zijn. Vermoedelijk
gaat het om vanuit Zuid-Amerika binnengesmokkelde en hier
uitgebroede eieren of als zeer jonge vogels gesmokkelde
exemplaren.
Bij dezelfde vogelhandelaar werden bovendien twee volwassen
hyacintara's aangetroffen met een registratietatouage,

kalender waarop de kweekadministratie wordt bijgehouden.
Zijn jonge en oude vogels krijgen groenvoer en het standaard
parkietenmengsel van Voskes. Van de andere bekende zaadmengsels is hij niet zo onder de indruk.
Het verzorgen van de vogels is niet alleen een taak van Frans
zelf, ook zijn vrouw en dochter helpen mee. Zijn vrouw voert
bv elke dag de vogels (waar heb ik dat toch meer gehoord?) en
zorgt er ook aan het begin van het TT-seizoen voor dat alle 30
kooitjes weer keurig schoon en helder gewit klaar staan
Opkooien voor een TT wordt niet gedaan. De vogels zijn van
zichzelf nog al rustig en bovendien zijn ze in staat in 1 week
hun kooi grondig te verbouwen De ringen van de waterfontijntjes moeten het bij ons op de TT in ieder geval altijd
ontgelden.
Op de TT is Frans zeer succesvol. Naast vele malen in
Culemborg is hij ook kampioen in Eck en Wiel en in Tiel
geweest. Zijn enorm grote prijzenkast puilt dan ook bijna
uit.
Toch is Frans, zoals bijna elke rechtgeaarde vogelhouder nog
niet helemaal tevreden met de huisvesting. Deze zomer wil
hij zijn vluchten veranderen: 6 vluchtjes van ca 75 cm breed en
met gemetselde onderkanten wordt nu de nieuwe indeling. De
zuid gevel krijgt ook een gemetselde voeting, waardoor ook het
dak wat meer helling krijgt.
Het dak wil hij overigens ook vernieuwen.
Ook wil hij, als hij de kans krijgt, in huis wat meer met tropen
gaan doen. Dat zal, als ik de geluiden van zijn achterban goed
heb begrepen, nog wel even op zich laten wachten.
Door zijn voorliefde voor tropen en parkieten leest Frans Stap
liever "Onze vogels" het blad van de NBvV als ons eigen
Vogelvreugd. Hij zou er persoonlijk dan ook geen bezwaar
tegen hebben als ECKEV zich bij "de andere" bond aan zou
sluiten, ook al gezien zijn lidmaatschap in Eck en Wiel.
Daar mag hij overigens, tot zijn verbazing, met de AB-ringen

Is de verf van de kooi zodanig beschadigd dat het geheel een
onverzorgde indruk gaat maken schilder dan de kooi compleet
opnieuw: matzwart voor de buitenkant en matwit voor de
binnenkant.
De zitstokken blijven blank.
Voor een goede aanblik beveel ik ook aan om de (witte)
waterfonteintjes links in het voorfront te plaatsen en de
(witte) voerbakjes rechts.
En wellicht ten overvloede: de oude, ondiepe kanariekooien
zijn dit jaar niet meer te gebruiken. Ze vallen door de nieuwe
stelling heen!
In het Tentoonstellingsreglement, dat aan alle inzenders ter
beschikking is of wordt gesteld, staat bepaald dat de vogels
moeten worden ingezonden in kooien die voldoen aan de
bondsvoorschriften.
Dat houdt in:
zangkanaries
de beukenhouten zangkooitjes
Gefriseerde postuurkanaries in de koepelkooien
kleur- en postuurkanaries
de universele TT-kooi
Grasparkieten en agapornissen idem
Tropen tot en met het formaat Roodkuifkardinaal idem
Voor de overige vogels is geen kooi voorgeschreven.
Voor de grote tropen en parkieten wordt de zgn. grote
parkietenkooi aanbevolen.
Deze kooien, die qua uiterlijk doen denken aan de
universeelkooi, zijn 50 cm breed en 40 cm hoog.
De vogels zitten hierin wat rustiger als in de zgn.
klapkooien, waarvan de vereniging er 2 bezit.
Alle kooien dienen te zijn voorzien van wit schelpen zand als
bodembedekking, met uitzondering van de duiven en kwartels.

Deze worden eerst na de keuring door de TT-commissie van
zand
voorzien.
Het verlicht de taak van de TT-commissie aanmerkelijk en het
komt Uw vogels ten goede indien de vogels bij het inbrengen
al
zijn of worden voorzien van water en voer.
H.Rens

PORTRET VAN EEN PARKIETENKWEKER
Om onze voorzitter tijdens de prijsuitreiking te citeren: Wie
in onze vereniging parkieten zegt, denkt daarbij automatisch
aan Frans Stap.
Dat het omgekeerde ook het geval is, bleek uit de inschrijving
voor diezelfde TT: zijn grijze roodstaartjes werden in plaats
van bij de tropen bij de grote parkieten ingeschreven!
Vandaar dat ik in een van de eerste weken van januari naar
Buren ben getogen om eens nader kennis te maken met een
echte parkietenkweker.
Het eerste wat mij in het grote (ca 25 m2) voliere complex van
de familie Stap opviel, waren juist niet zijn parkieten, maar
zijn andere vogels.
In een apart vluchtje houdt hij duifjes, kanaries, rijstvogels
en wildzang en kweekt hier ook mee.
In het afgelopen jaar wist hij drie groenlingen te kweken en
te ringen. Hiervan heeft er maar echter een de jeugdrui overleefd. In de broedruimte van zijn agapornissen is het goed voor
elkaar. In 15 Van Keulenkooien (100x50x40 cm) zijn
paarsgewijs zijn broedstellen gehuisvest. In de nestblokken, die
via rails geruisloos in- en uitschuiven, lagen in het fijn
geknaagde wilgehout al vele eieren.
Half januari waren er ook al 17 jongen, waarvan de meeste
geringd. Hoewel nog geen van deze jongen volledig in de
veren zat, kon Frans met het oog van de kenner, toch al de
groene, lutino en zelfs blauwe jongen onderscheiden.
Verder zat er in de broedruimte een juweel van een bourksparkiet met zijn popje, een stel Forpusswm, een stel grasparkieten en, in een van de grote vluchten, een stel
roodrugparkieten. De laatste grote vlucht bevatte nog wat
jongen van het afgelopen jaar.
Zijn broedruimte (2x3,5m) bevat naast de genoemde kooien
een electrisch kacheltje en een stofzuiger. Aan de wand een

jongen zijn.
De ontknoping kan verrassend lang op zich laten wachten want
afhankelijk van hun geboortemaand verloren de jongen bij mij
soms pas na 7 maanden hun jeugdkleed.
Ze als eerstejaars op de TT-zetten is dus bijna niet mogelijk;
zij mogen danook als overjarige vogels worden ingezonden.
Op de TT hebben ze het tot nog toe goed gedaan: ze halen al
gauw 89 punten. In IJsselstein behaalde mijn dochter (ik had
er ook enkele met haar 2,3 ringen van de NBvV geringd) in
1988
het jeugdkampioenschap met een van deze vogels, die met 90
punten werd gewaardeerd. Op deze, bij tropenkwekers hooggenoteerde onderlinge wedstrijd was er geen hoger
gewaardeerde
tropische vogel te vinden.
Wij hebben nu 6(3 stel durf ik niet meer te zeggen)
Muskaatvinken van minimaal 2 jaar oud om het komend
seizoen te
trachten wederom jongen op stok en in de TT kooi te krijgen.

Wegwijzer Bastaarden
* Het kweken van kruisingen is een bijzonder onderdeel van de
vogelsport.
* De meeste kruisingen zijn uitsluitend bestemd voor de
tentoonstellingen en vinden plaats tussen een inlandse
vinkensoort en een kanarie, maar ook in andere vogel soorten
wordt druk gekruist.
* Alleen soorten binnen een familie kunnen worden gekruist.
* Sommige mannelijke hybriden zijn vruchtbaar, maar de
meeste - waarschijnlijk alle - vrouwtjes zijn steriel.
Wegwijzer Tropen
*Tropische vogels is een verzamelnaam in onze vereniging
voor alle vogels die niet zijn onder te brengen bij kanaries of
parkieten.
* Tot deze groep behoren vele verschillende soorten met elk
hun eigen leefwijze, zoals duiven, kwartels, vruchten- en
insekteneters en de zaadetende pracht vinken.
* De Australische prachtvinken zijn geen echte vinken.
Sinds Australie hun export verboden heeft worden zij in de
gehele wereld met veel succes gekweekt.
* Ook de Zebravink behoort tot deze groep en wordt nog vaak
gebruikt om ervaring op te doen als vogelkweker
Ze worden in meer dan 50 erkende kleurvarieteiten gekweekt.
* Japanse meeuwen zijn er eveneens in diverse kleuren.
Zij zijn uitstekende pleegouders voor allerlei Vinkachtigen.
Doel van onze hobby is echter de omstandigheden zo te maken
dat de vogels door de eigen ouders worden uitgebroed en
verzorgd.
* De kleine Afrikaanse prachtvinken (Astrildes) zijn ideale
vogels voor beginners: kleurrijk, goedkoop, gemakkelijk te
verzorgen en niet moeilijk te kweken.

* Al deze soorten vogels doen het goed in ons klimaat.
Zomers prefereren ze een goed beplante voliere en in de winter
geven ze de voorkeur aan een kooi in een matig verwarmde
kamer.
Wegwijzer Zang
* De zang van een zangkanarie heet "lied" en in dat lied
horen we loopjes.
* Er zijn meerdere typen zangkanaries te onderscheiden.
De oudste soort is die van de Harzers met een lied dat
duidelijk anders is van klank.
* Het met gesloten snavel gezongen lied van de Harzer is
duidelijk anders dan het luidere, en met open snavel
gezongen lied van de waterslager.Kwekers noemen het
verschil een nachtegaal-accent.
* Zangkanaries vragen veel training, omdat ze als het
ware op commando in korte tijd hun lied moeten brengen.
* Overigens zingen alle man-kanaries of we ze nu Harzer,
kleur of postuur noemen.
Wegwijzer Kleurkanaries
* Zang-, kleur- en postuurkanaries hebben allen dezelfde
stamvader. Door selectie zijn de verschillende typen
ontstaan.
* Er worden twee typen kleurvogels onderscheiden, nl.:
-pigment dat wil zeggen met tekening (strepen)
-vetstof dat wil zeggen geheel eenkleurig.
* De helft van het aantal punten dat een kleurkanarie kan
behalen bij een keuring bestaat uit een waardering voor
kleur. De andere helft zijn punten voor uiterlijk en
conditie.
* De kleurpunten staan vermeld bij de uitslag.
* De naamgeving aan een kleurkanarie is moeilijk door
allerlei erfelijke faktoren die de oorspronkelijke

proberen, zou ik die andere ondersoorten maar laten zitten.
Door A. Rutgers wordt voor het broeden een goed begroeide
voliere aanbevolen,waarin dan geen andere Lonchurra-soorten
aanwezig mogen zijn. De nestjes moeten achter een scherm van
klimop en dennetakjes worden verborgen en daarin gaan de
vogels nestelen. Als nestmateriaal gebruiken ze in de vrije
natuur grashalmen, bamboeblaadjes en fijne plantendeeltjes
gebruikt. De vogels zijn volgens hem zeer storings gevoelig.
Bij mij hebben verschillende stellen Muskaatvinken hun
nestgebouwd in:
-een kanariekastje tegen een met vuurdoorn begroeide muur,
gebouwd van kokosvezels.
-een rieten korfje in een vlierstruik (kokosvezel)
-een tropenkastje met sluipgang tegen een gazen
scheidingswand
(hooi).
De vogels zijn in zoverre storingsgevoelig dat het mij nog
nooit gelukt is om een Muskaatvink op het nest te betrappen.
Ondanks dat ik dagelijks in de voliere kom waarin zij broeden,
zijn er toch 16 jonge Muskaatjes op stok gekomen.
De Muskaatvinken eten bij mij wat de pot schaft: een
mengeling
van kleine witte maden, buffalo- wormpjes en Universeelvoer
is
naast het zaadmenu het opfokvoer.

Omdat ik, in tegenstelling tot het bovenstaande, wel Nonnen en
Meeuwen in dezelfde vlucht had en het jeugdkleed van de
meeste
soorten ook allemaal hetzelfde chocoladebruin is, blijft het
lang een verrassing van wie de eieren en later van wie de

kleurringetje te merken, zodat U in de voliere goed kan zien
of een of meerdere vinkjes zingen.
Let wel: dit is het enige betrouwbare middel. Indien een
handelaar of kweker U wijzend op uiter- lijke verschillen een
"stelletje" aanbiedt heeft U (en dat geldt voor bijna alle
Lonchura soorten) naar alle waarschijnlijkheid te maken met
verschillende ondersoorten.
Bij de muskaatvink kunnen we hier in Nederland te maken
krijgen met de 4 volgende ondersoorten:
fretensis, nisoria, subundulata en topelea en de nominaatvorm
punctulata.
De beide eerste ondersoorten hebben een tweekleu- rige snavel
en grijsgroene bovenstaartdekveren.
Bij L.p.fretensis zien we weinig schubtekening op de rug, bij
nisoria een duidelijke schubtekening.
De drie anderen hebben een eenkleurige snavel en de
bovenstaartdekveren zijn warm geelbruin.
L.p.punctulata heeft een scherpe schubbentekening op de borst
en de onderstaartdekveren zijn wit. L.p.subundulata heeft ook
de scherpe borsttekening maar de onderstaartdekveren zijn
gevlekt op een isabelkleurige ondergrond. Bij L.p.topela is de
schubtekening minder duidelijk afgelijnd.
De keuringseis voor de Muskaatvink is duidelijk geent op de
nominaatvorm: een eenkleurige snavel en een scherpe
schubbentekening op rug en borst.
Door hun tweekleurige snavel zullen beide eerste ondersoorten
ook al gauw worden aangezien voor bastaarden van de Japanse
meeuw.
Overigens wordt ook alleen met de nominaatvorm vrij
regelmatig
gekweekt. Dus tenzij U het echt met iets speciaals wilt

kleur beinvloeden.
* Een rode kanarie blijft in de huiskamer alleen rood van
kleur als er "roodvoer" wordt verstrekt.
Wegwijzer Parkieten
* Binnen de groep parkieten maken we verschil tussen de
grasparkieten en andere soorten.
* De verzamelnaam voor de andere is "grote parkieten".
Grote Parkieten zijn lang niet altijd groot. Zie bv. de
dwerpapegaaien, Agapornis roseicollis.
* Grasparkieten vinden we in het wild alleen in
Australie.
* Het aantrekkelijke van grasparkieten is vooral de
kleur. Toch speelt die bij de keuring nauwelijks een rol.
* Engelse parkieten zijn van oorsprong ook gewone
grasparkieten. Het zijn grote, zwaargebouwde vogels, met
grote, dikke koppen. Zij moeten voldoen aan de
kleurstandaard, zoals die door de kwekersverenigingen is
vastgelegd.
Wegwijzer
Vorm- en Postuurkanaries
* Postuurkanaries zijn er in vele vormen en ze lijken
niet op elkaar.
* Sommige rassen hebben een voorgeschreven houding. Deze
vertonen ze niet voortdurend. Training is erg belangrijk
* Kleur speelt bij deze kanaries geen of een ondergeschikte
rol.
* Lizards worden nagenoeg alleen op tekening (schubben)
gekweekt.
* Glosters zijn er met en zonder kuif. De gekuifden
noemen we cornona, de gladkoppen heten consort.

Het gaat goed met onze TT!
Op de volgende bladen treft U weer mijn gebruikelijke
cijferoverzichten van de tentoonstellingen aan. Dit jaar
met een nieuwe kolom: het aantal vogels dat niet voldoet
aan het minimum aantal punten dat nodig is om voor een
prijs in aanmerking te komen.
Deze kolom zegt iets over het "ondereind" van onze TT,
maar vooral iets over het vermogen van de kwekers om goede
TT-vogels te selecteren. Over het totaal zien we daarbij
een dalende lijn. 5 jaar geleden voldeed 1 op de 3 vogels
niet aan deze norm, tegen 1 op de 6 nu. Opvallend is daarbij het verschil tussen de hoofdgroepen.
Bij de zangkanaries haalt meer dan de helft de norm niet,
bij de postuur een kwart. Bij de kleur is dat minder dan
10% en bij de overige groepen schommelt dat (door de wat
kleinere aantallen) tussen de 0 en 30%.
Wat dit jaar speciaal opvalt is de zeer brede schaal waar
binnen de keurmeesters de vogels hebben beoordeeld: 78
voor de laagste en 92 voor de hoogstgewaardeerde vogel.
Uit de cijfers blijkt ook dat we een brede top hebben.
Een op de drie vogels voldoet aan de voor zijn groep
gestelde minimumnorm om kampioen te kunnen worden.
Maar ook de kwekers zelf vormen een zeer brede top.
Twee van de drie inzenders slagen er in om een vogel van
90 punten of meer (dus een potentiele kampioen) op de keurtafel te brengen.
Deze kwaliteit brengt wel met zich mee, dat 91-punten vogels nog maar net binnen of zelfs geheel buiten de prijzen
vielen.
Ook in aantallen vogels was deze TT een topper. Van de
laatste jaren was alleen 1983 groter, maar toen stonden er
3 zangkosten vol met 79 zangvogels. Een groep die dit jaar
helaas volledig afwezig was.
Indien we er in zouden slagen in 1988 ook weer deze groep

Muskaatvink
Lonchura punctulata
Ondersoorten: L.p.fretensis
L.p.nisoria
L.p.subundulata
Vaderland : Ceylon en Indie
Broeduur : 12 dagen
Ringmaat : 2,5 mm
Uitvlucht na: 21 dagen
Lengte : 12 centimeter
Kleur
: chocoladebruin met witte stippen
Zo ongeveer stond de Muskaatvink tot december 1988 in mijn
kaartenbakje geregistreerd. Toen las ik in Onze Vogels (het
maandblad van de NBvV) een artikel van Lucas van Praet over
deze aantrekkelijke vogel, waar ik al een aantal jaren
achtereen broedresultaten mee weet te behalen.
In dat artikel werden de opvallendste verschillen van de 5 van
de 12 ondersoorten die (sporadisch) in de handel te krijgen
zijn beschreven.
Zijn bevindingen, die van A. Rutgers en mijn ervaringen met
deze veelgehouden maar relatief weinig gekweekte vogels
wilde
ik U niet onthouden.
De zang van deze vogels is onbeduidend en beter te zien dan te
horen. De man staat dan steil omhoog, de veren van de borst
zijn opgezet en de kop wordt heen en weer bewogen. Daarbij
hoor je dan een zacht gemurmel en enige dunne fluittonen. Dit
zingen is ook de enige manier om de sexen te onderscheiden.
Ik
adviseer U dan ook Uw Muskaatvinken door middel van een

Doe meer samen!
Tot voor kort traden de leden van de ECKEV, op een enkele
uitzondering na, nauwelijks naar buiten.
Daar lijkt nu een beetje een kentering in te komen. Op de
nationale TT in Tiel was op de openingsavond een stevig
contingent Culemborgers aanwezig van kleur-, tropen, zang,
postuur en parkietenkwekers. Zij konden daar Joop de Rooy en
Bram van Velden met hun resultaten feliciteren.
We hebben al jaren zeer goede vogels in onze club. Dat blijkt
steeds als er kwekers meedoen aan een nationale of regionale
tentoonstelling: regelmatig wordt men daar kampioen, terwijl
men in Culemborg nog zijn meerdere in andere vogels moest
erkennen.
Dat brengt mij op de vraag of we toch niet meer moeten
proberen in verenigingsverband ons te presenteren en (vooral
op het gewest en de bondskampioen) niet een gooi moeten
doen naar het individuele en clubkampioenschap.
Als we voor de hoofdgroepen kleur, postuur, tropen en
parkieten uitgaan van ieder 4 inzenders dan zouden op
papier:
Verheyde - De Rooy - Van Dijk - Grazell
Hendriksen- Van Velden- Van Soelen- Kuijer
Bouwman - Van Haaren- Wammes - Rens en
Stap - Van Haaren- Middelcoop- Kuijer
samen toch 10 vogels van gemiddeld 90 punten in kunnen
zenden.
Zeker als we na gaan dat er in alle 4 de hoofdgroepen als regel
1 of meer 91 punten vogels bij ons in de show staan.
Meer nog dan van individuele kampioenschappen, waar onze
vereniging ook dit jaar buiten onze eigen TT werd bedeeld,
gaat er van een clubkampioenschap een propaganda uit voor
onze eigen show en de daaraan deelnemende kwekers.

binnen onze show te krijgen (ze horen er tenslotte bij!)
en er komen wildzangvogels (of hun bastaarden) dan hebben
we naar mijn mening een nog completere show.
Een show met 400 vogels van dezelfde kwaliteit van dit
jaar is dan ook mijn wens voor de ECKEV in 1988.
Een show, waar de kweker graag inzendt, de keurmeesters
graag keuren en de bezoekers graag komen omdat zij er
mooie vogels kunnen zien en kopen.
Maar vooralsnog: Een voorspoedig kweekjaar 1988!
H.Rens

Culemborgse kwekers succesvol in de regio
Niet alleen op de eigen tentoonstelling bewijzen de leden
van ECKEV dat ze goede vogels hebben ook op andere
regionale en nationale tentoonstellingen bewijzen ze hun
klasse.
De zangvogels kwamen op de Culemborgse TT helaas niet
voor, maar de kwekers kunnen het nog wel!
Op de onderlinge wedstrijd van Kanaria I in Utrecht haalde
Chr. Brouwers met zijn harzers een 1e prijs en de derby.
Op de nationale TT in Tiel slaagde M. Wammes er in bij de
enkelingen Waterslagers Kampioen te worden. Doordat een
vogel zijn bek niet open deed viel zijn stam buiten de
prijzen.
Ook F. Stap was in Tiel en behaalde daar met een lutino
Rosseicolli van 91 pnt het kampioenschap bij de dwergpapagaaien. Zijn Culemborgse Olijfgroene Kampioen van 92
pnt haalde er volgens het keurbriefje in Tiel maar 86.
K. Grazell speelde bij zowel de kleurkanaries als bij de
borders op de onderlinge TT in Bennekom. Hij werd daar met
een intensieve oranjerode isabel van 47/91 pnt Algemeen
kampioen bij de kleurkanaries en haalde daarnaast een 1e
prijs met een intensieve oranje rode.
Hij speelde ook op de kringwedstrijd Rivierenland in
Beuningen waaraan 1100 vogels van 6 verenigingen
deelnamen.
Hij haalde daar zowel bij de kleur als bij de borders in
deze zwaar bezette wedstrijd een 2e prijs.
Ook A. van Velden is met zijn glosters de regio ingetrokken
Hij haalde zowel op de onderlinge wedstrijd in Utrecht als
op de nationale Tentoonstelling in Tiel 1e prijzen met zijn
gladkoppen.

Op de onderlinge wedstrijd van de NBvV in IJsselstein waren er ook Culemborgse successen.
J.L.Kaper (de beheerder van de voliere op de plantage) behaalde daar zowel bij de Japanse Meeuwen
als bij de Zebravinken het kampioenschap en 1e, 2e
en 3e prijzen.
Ook het Jeugdkampioenschap bij de Tropische vogels
kwam in Culemborgse handen: de Muskaatvink van
Marianne Rens behoefde daar in geen enkele andere
tropische vogel zijn meerdere te erkennen.
De resultaten van het kampioenschap van het gewest
Noordholland Utrecht van de Algemene Bond van
Vogelhouders, dat van 16 t.m. 18 december werd gehouden,
bevestigdevorenstaande goede resultaten: A. van Velden werd
1e met zijn stam glosters en C. Brouwer werd 5e bij de
zangkanaries.

Culemborgse kwekers succesvol in de regio
Niet alleen op de eigen tentoonstelling tonen de
leden van ECKEV dat ze goede vogels hebben, ook op
andere regionale en nationale tentoonstellingen
bewijzen ze hun klasse.
De zangvogels komen op de eigen show van de Eerste
Culemborgse Kanarie en Exotenvereniging helaas
niet meer voor,maar de kwekers kunnen het nog wel!
Harzerkweker Cor Brouwer sloeg in Utrecht op de
onderlinge tentoonstelling een geweldige slag: hij
behaalde daar het algemeen kampioenschap, de kampioen stammen (360 punten met 50 predikaatpunten),
een eerste prijs bij de stellen en hij verwierf
daar de titel meesterzanger! (90 pnt + 15 pr.pnt)
Op de nationale tentoonstelling in Tiel slaagde
J.A. de Rooy erin het kampioenschap bij de kleurkanaries te behalen met een oranje rode vogel.
Daarnaast behaalde hij met een goudgele kanarie
een tweede prijs. Eerder behaalde hij met deze vogels al eerste en tweede prijzen op een nationale
wedstrijd in Zeist.
F. Stap slaagde er in Tiel echter niet in om zijn
titel uit 1987 te prolongeren. Dat lukte hem wel
op de onderlinge wedstrijd in Eck en Wiel,waar hij
bovendien met zijn dwergpapagaaien 1e, 2e en 3e
prijzen behaalde. Zelfs zijn grasparkieten vielen
daar in de prijzen.
A. van Velden bezit dit jaar een prachtige stam
glosters corona cinnemon.
Deze 4 identieke kuifkanaries behaalden in Utrecht
en Tiel zeer hoge punten en 1e, 2e en 3e prijzen.

Ik sluit niet uit dat ook andere kwekers nog successen hebben behaald, maar zelfs hieruit blijkt duidelijk dat de vogels in onze vereniging zich in bijna alle hoofdgroepen met de
beste uit de regio kunnen meten.
Alleen de tropen reden dat nog niet.
In Tiel moest de roodkopgoudlamadine van M. Wammes, die
in
Culemborg met 91 pnt kampioen werd, terug naar 87 pnt.
Twee van zijn andere goulds haalden 88 punten. Ook de bastaarden van ondergetekende, in Culemborg meestal goed voor
90 of 91 punten, bleven in Tiel op 86 punten steken.
Deze kwekers hebben nog iets om aan te werken tot ze op
het nivo van de kwekers van de Nederlandse Bond zitten.
Ik wens de kwekers die naar het gewest en naar de Kampioen
in Zutphen gaan veel succes. H. Rens

Een experimenteel jaar
Terugblik op het kweekseizoen 1987.
1987 was voor mij een heel bijzonder jaar. Half april hadden bijna al mijn kleine tropen, zoals de blauw fazantjes,
tijgervinken en goudbuikjes hun nestjes klaar in de toen al
welig begroeide voliere en hadden enkele eitjes.
De omslag van het weer, begin mei, en de strenge zomer die
daarop volgde maakte dat de vogeltjes hun nestjes in de steek
lieten en ook verder nauwelijks meer aan gezinsuitbreiding
dachten.
Eerst eind augustus, begin september kwamen er nog een paar
broedsels tot stand.
Zo'n jaar leent zich overigens wel voor experimenten, zoals in
1987 b.v. met mijn krachtvoer. Mijn beproefde mengsel van 1
kg eivoer, 1 kg universeelvoer en 2 kg onkruidzaad (4 kg voor
ca. 11,85) heb ik na de lezing van de voedingsdeskundige
vervangen door een mengeling van 2 kg opfokmeel nr 1 en 2
kg onkruidzaad (4 kg voor 5,10).
En al mijn vogels vraten het en voerden er hun jongen mee.
Eerlijkheidshalve vermeld ik hier wel bij dat ik (evenals de
vorige seizoenen) van mei tot september mijn vogels per week
trakteer op een bakje buffalo-wormpjes gemengd in een pond
universeel voer. Maar zonder levend voer krijg je geen
astrildes groot.
Een tweede experiment was de bodembedekking in de
broedkooien. Tot dat moment gebruikte ik vrij willekeurig wit
of bruin schelpenzand. Nu had ik gedurende de zomer een baal
zeer fijn gehakseld hennepstro (400 liter voor 17,50). Dit
voldeed uitstekend. Het neemt het vocht veel beter op en een
aantal vogels zoals de Japanse meeuwen, Spitsstaarten en
kanaries gebruikten het zelfs als nestmateriaal.
Een voorwaarde is wel dat de zandladen voldoende hoog zijn
omdat anders het materiaal gaat stropen op het moment dat je
de laden openschuift.

Omdat die winter mijn oude pop op een morgen dood in de
broedkooi - waarin de meeste van mijn vogels laat
overwinteren - lag, was ik genoodzaakt al mijn jonge vogels
aan te houden om te zien of er uit de 5 resterende vogels zich
spontaan een stelletje zou vormen.
Dat bleek, weliswaar aan het eind van de zomer, het geval. Op
1 oktober 1988, werd er wederom een jonge goudbuik geboren.
In een gevlochten rieten mandje dat al eerder die zomer door
mijn Blauwfazantjes voor drie nesten was gebruikt, had de
oude man met een van zijn dochters een nestje gebouwd en 4
eieren bebroed. Het jong heeft het helaas niet gehaald. Naast
het levend voer dat ik aan kan bieden schijnen deze vogels ook
insektjes uit de vrije natuur nodig te hebben om hun jongen
goed groot te kunnen brengen.
En die zijn begin oktober niet meer voorhanden.
De jonge man en een van de andere poppen heb ik ook dit jaar
in de open klas ingezonden.
Met 91 en 90 punten behaalden ze de 1e en 2e prijs in de open
klasse.
Maar in mijn ogen zijn het eigen kweekvogels, waar ik zeker
zo trots op ben als op mijn muskaatvinken die wel een gooi
naar het Kampioenschap konden doen.
Ik ben dan ook blij dat ze, 10 huizen verder aan de Otto van
Reesweg, een goed tehuis hebben gevonden.
H. Rens.

Nestkontrole heb ik niet of nauwelijks toe kunnen passen.
Door het piepkleine gaatje dat de vogeltjes als toegangsdeur
gebruikten kon ik met een vinger wel voelen dat er levende
jongen waren, maar niet hoeveel. Toen ik na twee weken al
volledig bevederde jongen voelde heb ik de gok genomen het
nestje weg te nemen en op mijn gemak op de keukentafel met
behulp van de eetlepel van mijn zoon de 4 jongen uit het
nestje gepeuterd.
In 1987 had ik echter geen 2,3 of 2,0 mm ringen besteld maar
door een stomme fout zowel bij de NBvV als bij Wim van Dijk
2,5 mm ringen. Om toch de jonge vogels onderling en de jonge
vogels tov hun ouders te onderscheiden heb ik ze toen met 2,3
mm ringetjes van 1984 geringd.
Dat heeft menig zweetdruppeltje gekost. Vergelijk ik normaal
gesproken het ringen van mijn kleine tropen zoals de
Blauwfazant al met het proberen elastiekjes door het oog van
een naald te krijgen, bij deze nog kleinere vogeltjes ging het
nog moeilijker. Doordat de vogels al bijna op uitvliegen
stonden had ik gelukkig wat stevige pootjes in handen. Na het
ringen heb ik de vogels met nest en al weer terug gezet.
Tot mijn grote geruststelling voerden de ouders de jongen weer
binnen het kwartier en 4 dagen later was het nest leeg.
Na intensief speuren ontdekte ik de 4 jongen, die nog het
meest weg hadden van kleine jonge koolmeesjes, dicht tegen
elkaar aan in een tak van de vlier Ze hadden alle vier nog hun
met een stukje ventielslang beklede ringetjes om.
De ouders voerden ze nog een week intensief en daarna,
waarschijnlijk omdat ze niet aan een nieuw nest begonnen, nog
de hele zomer zo nu en dan.
Aan het eind van de zomer bleek ik in het bezit van 3 jonge
goudbuikpoppen en 1 jonge man. Deze man en 1 van zijn
zusjes heb ik vorig jaar ingezonden op de TT. Ze kregen resp.
88 en 89 pnt in de open klas.

Mijn derde experiment was met kanaries.
Zoals uit onderstaand lijstje blijkt heb ik uit de combinatie
kleurkanarie X waterslager 9 jongen uit 2 broedronden op stok
gekregen. Omdat het er maar een paar waren hoefde ik ze niet
te enten (dacht ik). Of het daardoor nu kwam of door iets
anders, in augustus/september stierven de jonge vogels de een
na de ander. Ze gingen wat bol zitten, haalden fluitend adem en
waren 1 of 2 dagen later dood.
In 1988 herhaal ik dit experiment opnieuw; nu zal ik wel
enten!
Aantal geringde vogels in 1987
1 Europese sijs
2 Birmatortels
3 Bastaarden 3 kleurnon x Japanse meeuw
1 Blauwfazantje
4 Goudbuikjes
5 Roodsnavelspitsstaartamadines
8 Japanse meeuwen (waarvan 4 met kuif)
9 kanaries
10 Muskaatvinken
20 Chinese dwergkwartels
63 vogels in totaal. Maar niet al mijn stelletjes hebben gebroed.
Van mijn zilverbekjes, Goudmussen, Tijgervinken,
Schildnonnen en Putters heb ik geen jongen op stok weten te
krijgen. Of ze ook geen eitjes hebben gelegd durf ik niet te
zeggen. In mijn voliere vind ik zo nu en dan een nest waarvan
ik met geen mogelijkheid kan zeggen van wie de eieren zijn.
Wie mijn voliere kent zal dat echter niet verbazen.
H. Rens
***************************************** **** ****

Nieuwe serie
Zoals de redaktie al eerder heeft toegezegd zullen we deze
jaargang in ons clubblad af en toe een kweker portretteren.
Dit is een vervolg op de serie "Portret van een Kampioen"
waarvan we vorig jaar 5 afleveringen hebben gehad.
Het ligt in de bedoeling om ook dit jaar alle kweekrichtingen aan de orde te laten komen.
De formule zal niet wezenlijk anders zijn. Ik praat met een
aantal kwekers waarvan ik denk dat hun ervaringen en
wetenswaardigheden ook voor andere leden interessant zijn en
verwerk dat in een stukje.
Om hierover absoluut geen misverstand over te laten bestaan:
het is de visie van de schrijver die hier staat afgedrukt en
dat betekent niet automatisch dat de geportretteerde het
daarmee volledig eens is.
Om dat nog eens extra te benadrukken worden deze stukjes ook
in de derde persoon (hij, zij etc) geschreven. De portretten
van de vogels waren in de eerste persoon gesteld. Ik hoop dat
U ze met plezier zult lezen. Reakties (schriftelijk of
mondeling) zijn altijd welkom.
H. Rens
Portret van een tropenkweker
Toen ik op de tentoonstelling de voliere met die vele
verschillende tropen gevuld zag worden, dacht ik meteen: daar
zit een verhaaltje in. Ik ben dus tijdens de afgelopen winter
bij de heer Kuik op bezoek gegaan om eens van nabij te
bekijken hoe hij al die verschillende soorten Australische
prachtvinken kweekt.
Op de avond van de prijsuitreiking vertelde hij al
verschillende soorten jongen te hebben liggen en dat was zeker
geen grootspraak. In zijn vogelverblijf (waarvan je je als hij
daarover vertelt een veel grotere voorstelling maakt dan het
in werkelijkheid is) vlogen al diverse soorten Gouldamadines

ongeveer 6 weken voor de kweektijd wel 3 X per week.
Wanneer iemand hier lering uit wil trekken, durf ik te
garanderen, wanneer er verder geen fouten worden
gemaakt, zoals poppen die niet broedrijp zijn
onoplettendheid bij het toelaten van de man, dat het
percentage bevruchte eieren flink zal toenemen.
Voordat ik met kiemzaad begon, had ik de rare gewoonte
om tijdens de kweektijd de onbevruchte eieren te bewaren
in een schaal. Aan het einde van de kweek was het heel
gewoon als hierin 30 tot 35 onbevruchte zaten.
Nu ik mijn vogels kiemzaad verstrek, behoort dit echter
tot de verleden tijd.
Hopende dat door dit schrijven meer vogels op stok komen
en daardoor de hobby van de liefhebber nog groter wordt
en daardoor het aantal vogels op de tentoonstelling met
minimaal 10 % zal toenemen. Veel succes, C. Brouwer.
Mijn kweek met het kleinste vogeltje op de TT
Het Goudbuikje
Amandava subflava
Toen ik op een mooie zaterdagmorgen in mei 1987 mijn
voliere inspekteerde vond ik in de hoek van de voiliere op de
grond onder de toegangsdeur een prachtig bolvormig nestje dat
was gevlochten van kokosvezels en van binnen was bekleed
met veertjes. Hierin lag een klein wit eitje.
Om te voorkomen dat de kwartels dat nestje zouden
beschadigen heb ik het toen in zijn geheel opgenomen en in
een kanarietralienestkastje geplaatst en weer in de hoek
teruggezet. Aanvankelijk dacht ik dat het nestje door mijn
groene tijgervinken was gemaakt, maar toen na 12 dagen (op
10 juni) bleek dat de eitjes waren uitgekomen zag ik dat het
mijn Goudbuikjes waren, die druk met allerlei levend voer,
zoals Buffalowormpjes en kleine witte maden, het nestje in en
uitvlogen als ik op grote afstand toekeek.

aan de vogels zelf. Het popje is broedrijp als de snavel
donker kleurt.
Na twee weken samen in de broedkooi, krijgt het stel er
een broedhokje in. Ik vul dat met nestmateriaal (mos) en
leg op de bodem van de broedkooi wat uitgeplozen
sisaltouw. De rest doen de vogels zelf wel, want het
wordt een mooi nest, dankzij vooral de man die het
meeste werk doet.
KIEMZAAD, waarom nog langer onbevruchte eieren ?
Graag wil ik mijn ervaring over het gebruik van kiemzaad
aan het papier toe vertrouwen.
Ik ben nu ongeveer 9 jaar bezig met het kiemen van zaad,
met het gevolg dat ik tijdens de broedperiode 90 tot 95%
bevruchte eieren van mijn vogels heb.
Het is niet wetenschappelijk, doch pure praktijkervaring.
Ik heb van horen zeggen, dat kiemzaad
veel vitamine E bevat, hetgeen ik uit mijn ervaring niet
tegen kan spreken.
Ik ben begonnen een kiemzaadautomaat aan te schaffen.
Na 3 a 4 dagen waren de kiemen een milimeter lang, maar
stond de schimmel een centimeter hoog.
Hierna heb ik een oud bonenblik genomen. In de bodem
daarvaan boorde ik gaatjes met een boordje van 1
milimeter.
In die bus doe ik een hoeveelheid kiemzaad, zodat de
bodem goed bedekt is. Hierna laat ik er warm water over
lopen, (niet te heet) en herhaal dat om de twee uur ongeveer.
Na ongeveer 30 uur ligt er een witte gloed op het zaad
en zet ik de bus op de verwarming. Hierdoor kan ik mooi
droog zaad voeren.
Ik doe dit het gehele jaar om de twee weken, maar

nog in hun jeugdkleed rond. Andere, al duidelijk broedrijpe
paren zaten te wachten tot er in een van de vele broedkooien
een plekje voor hen vrij kwam.
Zijn vogelverblijf is een aparte ruimte in zijn tuin:
_________________________
____| | | | | |
| ^broedkooien - | |
/
||
| | vlucht
|
| |
|
Hij heeft het verblijf zelf naar eigen inzichten gebouwd. Het
is goed geisoleerd en wordt verwarmd met een gaskachel die er
in slaagt om in zomer en winter een temperatuur van 20€ te
handhaven. Hier kweekt de heer Kuik in 25 broedkooien met
Gouldamadines in vele mutaties, Binzen-astrildes,
Bichenow-astrildes en Japanse meeuwen.
In zijn 25 broedkooien gebuikt hij als bodembedekking
kranten,
waarop wat vogelgrit wordt gestrooid. Zijn vogels krijgen
naast goed tropenzaad (een speciaal mengsel voor Australische
prachtvinken) veel gekiemd zaad, krachtvoer en af en toe ook
levend voer te eten.
Op de nestkasjes wordt met een sticker aangegeven wanneer de
jongen uit moeten komen. Een zeer simpele en overzichtelijke
manier om je "kweekadministratie" bij te houden.
Zijn nestkastjes siert hij ook op met gekleurde stickertjes.
De jonge vogels krijgen knijpringetjes in dezelfde kleur om
hun poten als de heer Kuik ze uit de broedkooi haalt en in de
grote vlucht doet.
Tot zijn spijt kan hij zijn jonge vogels niet met een vaste
voetring merken: dat eist een vastere hand als waarover hij
kan beschikken.
Daarom zullen we zijn vogels, anders dan ter opluistering in
de voliere, ook niet op de TT zien.

Vogelbeurzen
Een van de manieren om als kweker rechtstreeks van
een andere kweker je vogels te betrekken is de
verkoopklasse van een tentoonstelling. Een andere
manier zijn de vogelbeurzen en -markten die van
september tot april overal in het land door vogelverenigingen worden georganiseerd.
Ik heb de mij bekende eens op een rijtje gezet:
Tijdstip

Lokaliteit Plaats

Bijz.

1e zaterdag Beurshal Floriada Boskoop
de Mentere Muntendam
1e zondag De Vaart, St.Martinusstr. Rupcen
2e zaterdag Witroka, Westmolendijk Ridderkerk
Oranjehof, Stationsweg Wezep
2e zondag P. de Kok, Bredaseweg St.Willibrord Park.
3e zaterdag Cafe Marktzicht Markt 10 Prinsenbeek
De leemkuul Eksterstraat Ermelo
De Vogelvriend, V. Gentst Leerdam
3e zondag Vervoerscentrum,Brailledr Utrecht
't Nieuwe Centrum Waspik
4e zondag De Koppelpaarden Veersewg Oosterhout NB
Parochiehuis Gerberastr Aalsmeer
laatste za- Victoriahuis Sporkenhout Noordwijkerhout
terdag
De openingstijden van bijna alle beurzen is 10.0015.00 uur. Op sommige markten is de handel al ver
voor die tijd in volle gang, op andere beurzen start
de echte handel soms pas tegen sluitingstijd.
Ik acht persoonlijk het verhaal dat je op deze
markten alleen maar uitschot tegenkomt overdreven.
Met name de kwekers die ook aan de regionale en

aan de hoogste vogel van een groep wordt toegekend is, voor
zover ik heb kunnen nagaan, de laatste jaren deze bondsmedaille ook steeds toegevallen aan de kweker met de
vijf hoogst gewaardeerde vogels:
in 1988 Verheyde met 451 pnt,
in 1987 Stap met 454 pnt en
in 1986 Rens met 453 pnt
U kunt zelf Uw positie binnen Uw groep en binnen de
vereniging bepalen door Uw algemeen gemiddelde te
vergelijken met dat van de hoofdgroep, waarvan U de meeste
vogels kweekt.
Zolang U boven dat gemiddelde zit, zit U wel goed.
H. Rens
DOOR HET OOG VAN DE KWEKER.
Tot mijn verbazing las ik me daar in ons verenigingsblad
over het wel en wee van mijn vogelverblijf , met al het
doen en laten over het houden en kweken van mijn vogels.
Leuk gedaan, en ik ben benieuwd naar het volgende portret
Dit brengt mij er toe dan toch ook maar wat ervaringen
over te brengen over het kweken van diverse Gouldamadinen.
We hebben daar al een stukje over kunnen lezen
in het vorige nummer. Toch is het jammer dat deze vogels
(en wat zijn ze mooi), in een verkeerd daglicht worden
gesteld. Het zouden slechte broedvogels zijn, maar niets
is minder waar.
Hier volgen dan mijn ervaringen.
Voor ik met het kweken begin, dat is ongeveer oktober,
hebben de kweekvogels ongeveer drie maanden gescheiden
van elkaar doorgebracht, in aparte ruimten en niet
zichtbaar voor elkaar.
Wanneer de broedvogels in de broedkooi kunnen, zien we

Toelichting bij het Tentoonstellingsoverzicht
"Een show met 400 vogels van dezelfde kwaliteit van 1987 is
dan ook mijn wens voor de ECKEV in 1988." zo besloot ik
vorig jaar mijn cijfermatig overzicht in dit clubblad.
Die wens is, zoals de cijfers laten zien, niet uit gekomen.
Er kwamen geen 400 maar 296 vogels op de keurtafel te staan.
En hoewel voor mijn gevoel de kwaliteit zeker niet minder was
dan in 1987, kwamen er wel lagere punten op de keurbriefjes te
staan.
Op de dag van de keuring ontstond na het binnen komen van de
eerste uitslagen al de indruk dat er stevig werd gekeurd. De
keurmeesters kraakten de vogels niet, maar gaven de punten
ook zeker niet cadeau.
Het resultaat blijkt: in alle hoofdgroepen voldeden er meer
vogels niet aan de minimumnorm om voor een prijs in
aanmerking te kunnen komen en in 3 van de 4 hoofdgroepen
voldeden ook minder vogels aan de voor die groep geldende
kampioensnorm.
Ook het gemiddelde aantal punten daalde in de rubrieken
kleur postuur en tropen. De parkieten vormden zowel in aantal
als in beoordeling een gunstige uitzondering Binnen de groep
postuur voltrok zich een verandering: de glosters werden in
het algemeen hoger en de borders werden in het algemeen lager
gewaardeerd dan vorige jaren.
Dat effekt blijkt ook uit de lijsten per inzenders: de "grote"
borderkwekers moesten in het algemeen een stapje terug met
hun algemeen gemiddelde terwijl een glosterkweker pur sang
als Bram van Velden het hoogste algemeen gemiddelde van
89,1 (bij meer dan 5 ingezonden vogels) scoorde. Ook met de
beste 5 vogels was hij samen met Chris Verheijde de hoogste
met 451 pnt.
Hoewel de bondsmedaille volgens een roulatiesysteem jaarlijks

nationale tentoonstellingen meedoen en die gescheiden
broed- en TT-vogels hebben, zie je in december en
januari met hun uitgespeelde TT-vogels vaak op de
markt verschijnen. Als je kijk op vogels hebt is het
dan vaak mogelijk om een goede vogel voor een
redelijke prijs in handen te krijgen. Je kan dan meteen
rechtstreeks van de kweker alle bijzonderheden over
voeding, huisvesting en kweek van die vogel vernemen.
Bovendien, het is op die markten met zoveel liefhebbers en handelaren met een gemeenschappelijke hobby
vaak ontzettend gezellig.
H . Rens
Vlieg-er-eens-uit
Indien U tijdens de komende vakantieperiode
bestemmingen zoekt voor een dagje uit voor U en Uw gezin
kan ik U uit eigen ervaring drie doelen aanbevelen.
Avifauna
De eerste plaats het vogelpark Avifauna in Alphen
aan de Rijn. Het is niet zo ver, heeft een grote
speeltuin, manega en kinderboerderij.
Het park is prachtig aangelegd en men heeft de meer
dan 450 vogelsoorten zo natuurgetrouw mogelijk
gehuisvest. In de Martinushal, een tropische kas, vliegen
de vogels vrij rond de bezoekers.
Het meerendeel van de vogels valt in de catagorie¯ n
Watervogels en fazantachtigen: fazanterie vogels.
Voor onze hobby-vogels is maar een relatief klein
deel ingeruimd.
De openingstijden van het park zijn van 09.00 tot
17.00 uur. De toegansgprijs is vijf gulden *.

Noorderdierenpark Emmen
Mijn tweede tip is het Noorder Dierenpark in Emmen.
Daar heeft men er ook voor gekozen om de dieren zo
natuurgetrouw mogelijk te huisvesten en af te stappen
van de "Ark van Noach": alle dieren twee aan twee in
een hokje.
In de splinternieuwe vlindertuin vliegen naast de
vlinders ook de kolibri's vrij rond. Ze drinken
gezamenlijk uit de nectarbuisjes die listig in
namaakbloemen zijn verstopt.
Voor vogelliefhebbers is de zuidamerikaanse
doorvliegkooi het mooist. Het is een zeer grote kooi van ruim
2000 m2 bij een hoogte van 10 meter waarin de
prachtig gekleurde ara's, glansspreeuwen en
neushoornvogels zeer natuurlijk kunnen leven. Ook
bezienswaardig is de huisvesting van de weide- en strandvogels.
In hun kooi, waar je ook door kunt lopen, is een
kunstmatige Eb- en vloed, zodat hun voedselzoekgedrag
het best tot zijn recht komt.
Het Noorderdierenpark, een van de modernste dierenparken van de wereld, is geopend van 09.00 tot ca.
18.00 uur (afhankelijk van de zonsondergang).
De toegangsprijs bedraagt 14 gulden *
* De spoorwegen hebben een gecombineerd
trein-toegangs kaartje voor dit park dat voordeliger is.
Vogelpark Walsrode
Mijn laatste tip is er meer een voor wat meer dagen,
een weekend of een Midweek. Het vogelpark vindt U in
Westduitsland in het middelpunt van de driehoek die
wordt gevormd door de drie grote steden Hamburg,
Bremen en Hannover.

ten dele ten goede te zijn gekomen aan de kleurkanaries (in
1985 samen nog goed voor 3/4 van alle ingezonden vogels) en
ook aan de wildzang en de grote parkieten.
Bij de NBvV blijken de kleurkanaries en de tropen de
verliezers en de (grote) parkieten de winnaars. Bij beide
bonden is overigens een gestage groei van het aantal op de TT
ingezonden (en gekweekte?) vogels merkbaar.
Als je deze cijfers vergelijk met onze eigen tentoonstelling
vallen we niet echt uit de toon. Ook bij ons een daling van de
ingezonden zang- en kleurkanaries en een stijging bij de
ingezonden tropen en parkieten. Het al grote aandeel van de
vorm- en postuurkanaries is nog verder toegenomen en dat is
duidelijke afwijkend van de landelijke tendens.
Overzicht van de in het tentoonstellingsseizoenen 1984/1985
t.m. 1987/1988 ingezonden vogels op de Tentoonstellingen van
de Nederlandse Bond van Vogelvrienden en op de
Bondskampioen van de Algemene Bond van Vogelshouders (in
procenten).
1987 1986 1985 1984
Soort
NBvV AB NBvV AB NBvV AB NBvV AB
Kleurkanaries 41 42 42 38 42 38 44 38
Tropische vogels 12 7 12 6 13 6 12 4
Vorm- en postuur 10 7 9 7 10 7 9 8
Grasparkieten 8 2 8 2 8 2 8 1
Zebravinken
6 2 6 2 6 3 63
Grote parkieten 6 3 5 3 5 2 5 1
Agaporniden
6 3 6 3 5 4 53
Zangkanaries
3 28 3 33 3 32 3 37
Bastaarden
3 4 3 4 3 3 33
Duiven/kwartels 2 1 3 1 2 1 2 1
Japanse meeuwen 1 0 2 0 2 1 2 0
Wildzang
1 1 1 1 1 1 11
Totaal vogels301693 6222 5812 5204 4795
H. Rens

Mode in het houden van vogels
Net als in vele andere hobby's speelt de mode, of als je het
anders wilt noemen de heersende trend, wel degelijk een rol in
onze hobby. Nu is het nog wel niet zo dat onze kleurkanariekwekers met het opzetten van hun kweekstellen
rekening hoeven te houden met de modetinten in het komende
winter seizoen, maar een verschil in voorkeur voor een
kleurslag is bijna elk jaar wel te merken.
Toen onze hobby van start ging waren het bijna uitsluitend
zangkanaries die werden gekweekt. In onze bond vormen ze
ook nog een groot percentage van de vogels die jaarlijks naar
de bondskampioen worden gezonden. In populariteit zijn ze in
de loop der tijd verdrongen door de kleurkanaries in hun vele
verschillende kleurslagen. De laatste jaren blijken ook deze
weer op de terugtocht,ten gunste van andere kweekrichtingen.
Nieuwsgierig geworden door de vrij sterke daling van het
aandeel van de zang- en kleurkanaries op onze eigen
tentoonstelling heb ik eens bezien of dit een landelijke trend
is. Hiervoor ben ik uitgegaan van het aantal vogels dat op
alle onder auspicien van de NBvV georganiseerde TT's werd in
gezonden in de jaren 1984 t.m. 1987 en het aantal vogels dat
in diezelfde periode werd ingezonden op onze eigen Bonds
Kampioen in Zutphen.
Het eerste wat me uit de cijfers opviel was het grote verschil
tussen beide bonden. Op elke 10 op de TT"s van de NBvV
ingezonden vogels zijn er 4 kleurkanaries, 2 tropen, 2
parkieten, 1 postuur kanarie en het restant wordt dan gevormd
door zangkanaries, wildzang en bastaarden.
Op de Bondskampioen zijn er op elke 10 vogels ook 4
kleurkanaries, maar verder 3 zangkanaries.
De tropen, parkieten, vorm- en postuurkanaries, wildzang en
bastaarden scoren daar allemaal (ver) onder de 10%.
Bij de Algemene Bond blijkt het verlies van de Zangkanaries

Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik dit park bezocht
maar het staat met nog steeds voor de geest als voorbeeld van
hoe vogels in gevangenschap gehuisvest moeten worden. De
volieres zijn schoon, ruim en zo natuurgetrouw mogelijk. Ze
worden zoveel mogelijk omzoomd en beplant met bomen en
struiken. Nadat dit park in 1958 als fazanterie van een
liefhebber is gestart is het in deze 30 jaar uitgegroeid tot een
park met meer dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar. In het
hoogseizoen houden meer dan 150 personeelsleden de zaak
goed op orde. Dat dit park is gegroeid uit een fazanterie met
watervogels is wel nog te merken, maar in dit park worden
ook onze hobby vogels in een groot aantal varieteiten
en soorten gehouden en, wat nog belangrijker is, gekweekt.
In dit park tref je veel grote vluchten aan, waar je
als bezoeker te midden van de vogels kunt lopen. De
grootste hal omvat meer dan 3000 m2 vloeroppervlakte
en is meer dan 12 meter hoog. Hierin is ook een
kunstmatig strand met golven aangebracht. De sterntjes kan
je net als in de vrije natuur tijdens het voedsel
zoeken zien dansen op de vloedlijn.
De papagaaien en Neophema-soorten zijn in speciale
tehuizen ondergebracht, evenals gieren, roofvogels,
uilen en andere.
Ook hier zijn de kolibri's vrij in een tropische kas
ondergebracht, zoadat je hun helicopterachtige wijze
van voedselzoeken van zeer nabij kunt aanschouwen.
Elke vogelliefhebber, die de kans krijgt een of
meerdere dagen in dit park door te brengen, moet die
kans naar mijn mening met beide handen aangrijpen.
Het park is dagelijks van 09.00 tot zonsondergang
geopend. De huidige toegangsprijs is mij niet bekend,
maar aangezien de entreegelden volledig worden benut
om het park te onderhouden en uit te breiden, zeker
niet te duur.
H . Rens

Portret van een dubbele boekhouder
Wat mij onmiddelijk opviel toen ik deze winter en dit
voorjaar Karel Grazell bezocht, was zijn punktualiteit
Precies heeft hij in zijn hoofd en op schrift welke
vogel waar zit, welke punten die vogels (en hun broers
en zusters) op de TT's hebben behaald, wat die vogel
gekost heeft e.d.
Zijn kweekboek kan menige boekhouder tot voorbeeld
dienen, maar ook op de kooien zelf heeft hij met behulp van
stickers nauwkeurig het verloop van het broedproces
aangegeven. Ook de kooien en de kweekruimte zijn door
hemzelf gemaakt en ingericht en een toonbeeld van orde en
netheid. Maar genoeg nu over de buitenkant, de inhoud van de
kooien is het belangrijkst.
Grazell is geen specialist, hij kweekt met verschillende soorten
en kleurslagen vogels. Dit zijn oranjeroodisabelle en
oranjerode kleurkanaries, borders en - als het wil lukken grasparkieten.
Deze diversicatie heeft op het oog geen weerslag op de
kwaliteit: hij heeft al verscheidene jaren zeer goede vogels.
In 1984 "debuteerde" hij met een 1e en een 3e prijs bij de
stammen kleur, de derby kleur, de Bonnouvrie-prijs en ook nog
een 3e prijs bij de borders. Succes op alle fronten dus.
Ook in de jaren daarna haalde Grazell zowel met zijn Kleurkanaries als met de andere soorten 1e of ere-prijzen binnen.
Kampioen is hij echter binnen onze vereniging nog niet
geweest. Wel heeft hij het afgelopen jaar op de regionale TT in
Bennekom het algemeen Kampioenschap behaald.
Als je Karel Grazell zou vragen hoe hij zijn langdurige succes
verklaart, krijg je waarschijnlijk een zeer uitgebreid antwoord,
waarin hij meerdere oorzaken noemt. Naast de zeer
nauwgezette reiniging en verzorging van zijn kooien en de
goede voeding is naar mijn mening ook zijn aan- en
verkoopbeleid een belangrijke oorzaak.

Hij is niet te beroerd om (heel) veel geld voor (zeer) goede
vogels neer te tellen. Daar tegenover staat dat hij, ook op
vogelmarkten, geen consessies doet aan zijn verkoopprijs.
Vogels, die hij wil kopen onderwerpt hij ook aan een
zeer uitgebreid onderzoek en de betrokken kweker aan
een stevige ondervraging. Ook als je bij Grazell
vogels komt kopen moet je daar wel enige tijd voor
uittrekken. Je krijgt dan, voor je de vogel meekrijgt,
zeer uitgebreide voedings- en verzorgingsadviezen mee.
Toch omvat zijn wijze van voeding, huisvesting en
verzorging op het oog weinig bijzonders. Alle vogels
zitten binnen gehuisvest. Ze krijgen kanariezaad en
grit en zonodig eivoer. Hij heeft gewone nestkastjes
en zijn kanaries huisvest hij paarsgewijs (de man blijft als het
goed gaat het hele kweekseizoen bij de pop).
Hij begint vrij laat (nou ja, in april) met broeden en tot de
langste dag mogen zijn vogels met een nieuwe ronde beginnen.
Het enige bijzondere wat ik heb kunnen ontdekken is
Grazell zijn gehechtheid aan Gezasept. Hij gebruikt dit middel
zowel preventief in het bad en drinkwater als curatief als
medicijn. Mede hierdoor is wellicht zijn lage sterftepercentage
(ca 4%) te verklaren.
Voor het komend TT-seizoen durft hij nog geen voorspellingen
te doen. Het gaat heel niet, was zijn reactie toen ik hem in juni
opzocht. Dat je dit meteen korreltje zout moet nemen bleek wel
toen hij nog 25 geringde jongen kon tonen. Maar toch bleken
vooral de borders en de oranjerode het een beetje af te laten
weten. Maar hij was nog niet uitgebroeid en veel vogels zaten
nog op eieren.Eerst op de ochtend van de keuring zijn de
kaarten definitief geschud.
Ik denk zelf dat ook dit jaar Karel Grazell zowel bij de kleur
als bij de postuur en de parkieten weer een kweker zal zijn om
terdege rekening mee te houden.

