Kanariepokken kunt U gelukkig voorkomen
Kanariepokken is een dodelijke ziekte.
Geneesmiddelen tegen deze ziekte bestaan niet.
Maar gelukkig kunnen we onze vogels wel beschermen
door ze te enten.
Via een van onze
zusterverengingen is het
ook dit jaar weer
mogelijk om entstof
tegen de kanariepokken
te bestellen.
Dit jaar is de prijs € 21,per flacon.
Dat is genoeg voor 5060 kanaries.
Tot en met de ledenbijeenkomst op 2 mei
kan er nog besteld
worden.
De entstof wordt dan in de eerste zaterdag in juni
opgehaald en direct daarna voor u beschikbaar.
De entstof is alleen tegen contante betaling vooraf te
bestellen bij H. Rens, Otto van Reesweg 45 in Culemborg.
Telefonisch bestellen is helaas niet mogelijk.

Uitnodiging voor de ledenvergadering die wordt
gehouden op donderdag 21 maart 2002 in Partycentrum De Lantaarn aan de Grote Kerkstraat 13
Deze avond zal in het teken staan
van informatie over het houden
en verzorgen van alle soorten van
kanaries.
Aan de hand van dia’s zal de heer
Spijker uit Hilversum in gaan op
alle aspecten die nodig zijn om
kanaries te houden, te kweken en
zo goed te verzorgen dat de jonge
vogels straks voor ons een visitekaartje zijn.
Ook voor de houders van andere vogelsoorten zal het een
heel leerzame avond zijn.
We beginnen om 20.00 uur, maar de zaal is al eerder open.
Naast de lezing zullen we natuurlijk ook aan enkele andere
zaken aandacht besteden:
• Het verslag van de jaarvergadering op 24 januari 2002
• Mededelingen van het bestuur o.a. over de verdere
invulling van het jaarprogramma
• De mogelijkheid om uw contributie te betalen en ringen
te bestellen (het formulier is bijgevoegd) en natuurlijk
• Uitgebreid met elkaar bij te praten over onze hobby.

ZWARTMASKERDUIFJE of KAAPDUIFJE - Oena. c. capensis
GOUDMUS - Passer 1. luteus

Op maar enkele vogelshows komen ze voor, maar niet weg te slaan
van onze onderlinge tentoonstelling is de bruinrug goudmus.
Het is een niet zo moeilijk te kweken vogel maar als showvogel een
ramp, doordat deze vogels maar met moeite tam te krijgen zijn.
Maar wat weten we nog meer van deze vogels?
Het geluid en de gedragingen komen overeen met die van onze
huismus. De goudmus is kleiner, maar veel sierlijker.
Het popje is gemakkelijk te onderkennen aan de bleekgele borst en
de geel-grijze bovenzijde. Jonge mannen lijken heel veel op de pop.
Het komt dan ook meer dan eens voor dat een liefhebber, die meent
een stelletje te hebben gekocht, in het bezit blijkt van twee mannen.
Het is een goede broedvogel, die een groot, slordig nest maakt. In de
paartijd zijn het in de voliere echte druktemakers, maar ze stichten er
geen kwaad. De 3 - 4 eitjes worden ongeveer 10 dagen bebroed en
twee weken later zijn de jongen, die dan nog dikke gele snavelranden hebben, reeds uitgevlogen. We ringen ze op de 5e dag met
2,7 mm ringen. Er zijn ook dikwijls jongen geteeld uit de paring van
goudmus met huismus en ook met de ring- of veldmus.
Lengte: 13 cm; Land van herkomst: Zuid-Arabie

De meeste mensen kennen deze vogel wel van de vogelmarkten toch
wordt hij maar zelden gekweekt. Dit duifje is net een maatje groter
als de diamantduif; de voorkop, hals en borst zijn zwart; de
rugdekveren bruinachtig grijs met lichtere onderkant.
Evenals bij het Diamantduifje, laten de veertjes bijhet aanpakken
gemakkelijk los. Daarom is het gewenst,ze zo uit het verzendkooitje
in de volière te laten vliegen.
Een paartje voelt zich daar weldra thuis en kan dan ook in de winter
buiten blijven, mits het vrije toegang heeft tot een tochtvrije
binnenvolière.
Bij zonnig weer komen ze graag naar buiten om zonnebaden te
nemen. De geslachten zijn goed te onderscheiden.
Zij gaan vrij gemakkelijk tot broeden over. De broedduur is 14 a 15
dagen. Het nest staat vrij in een struik, maar is allesbehalve
degelijk van bouw. Omdat deze duifjes erg gevoelig
zijn voor storingen mislukken vele broedsels.
Lengte: 25 cm; Land van herkomst: Afrika.
De aanbevolen ringmaat is 4.0 mm

Het gevaar van internet
Dat je op het internet op de pagina’s van de vereniging niet zo maar
alles kunt publiceren is op 20 maart tijdens een extra vergadering
van gewest 2 weer eens gebleken.
Het gewestelijk bestuur had zich zo zeer gestoord aan de website van
de vogelvereniging uit Hoorn, dat het aan blok wilde aftreden.
De voorzitter van De Vogelvrienden, die de teksten niet zelf
geschreven had, nam wel de volle verantwoordelijkheid voor deze
publicatie van zijn vereniging op zich.
Een dreigende schorsing of erger van deze vogelliefhebber werd met
veel praten, kunst en vliegwerk voorkomen.
Er komt nu eerst een gesprek tussen de voorzitter van Hoorn en de
voorzitter van het gewest onder leiding van een zeer ervaren
clubbestuurder de heer Does uit Zaandam.
In afwachting van dit gesprek is de gewestelijke vergadering van
5 april uitgesteld. De website van Hoorn is inmiddels aangepast.
Veel nieuws heeft deze extra gewestelijke vergadering dus niet
opgeleverd. Wie de gewestelijke wedstrijd dit jaar gaat organiseren
en waar deze wedstrijd gaat plaatsvinden is tot op heden
onduidelijk.
De vereniging Avinatura, die de afgelopen twee jaar (een deel van)
de gewestelijke wedstrijd heeft georganiseerd raakt zijn clubgebouw
kwijt en heeft nog geen nieuw onderkomen.
We houden U op de hoogte.
We benadrukken hierbij nogmaals dat de teksten op onze eigen
website en in dit clubblad in eerste plaats de verantwoordelijkheid
zijn van de desbetreffende auteur.
Zonder nu in censuur te vervallen houdt het bestuur zich wel het
recht voor om artikelen, die als onrechtmatig kunnen worden
aangemerkt, te weigeren.

