Uitnodiging voor de Kaartavond die wordt gehouden
op vrijdag 24 mei 2002 in Party-centrum De Lantaarn
aan de Grote Kerkstraat 13
De eerstvolgende ledenbijeenkomst op 2 mei komt te
vervallen. Op 24 mei is er een extra kaartavond voor leden,
huisgenoten en introducees

We beginnen om 20.00 uur, maar de
zaal is al eerder open.
Naast het kaarten zullen we natuurlijk
ook aan enkele andere zaken aandacht
besteden:
• De mogelijkheid om uw contributie
te betalen en ringen te bestellen
en natuurlijk
• Uitgebreid met elkaar bij te praten over onze hobby.

De website van de Eerste Culemborgse Kanarie en
Exotenvereniging werd te groot en is verplaatst naar een server
van het Culemborgse kabelnet en wel op

http://home.cable4u.nl/~rens-r9
Daar is nog meer informatie over onze vereniging en de
verschillende vogels te vinden.
Ook staat daar vaak als eerste het nieuws voor U als leden en
zijn daar de oude artikelen uit ons clubblad terug te vinden.
De afdeling vraag en aanbod is weer beperkt tot 1 pagina.
Er zijn op dit moment zeer veel drukbezochte en gratis
marktplaatsen voor onze hobby op het internet te vinden.
De oude plek wordt vanaf eind april 2002 in genomen door de
site van de Speciaal Club Exoten en Parkieten van de ANBvV.
Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Surf eens langs

Kanariepokken kunt U gelukkig voorkomen
Van de T.C. Cultuurvogels/hybriden

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.

Aanpassing standaardeis GOUDVINK
De laatste jaren is er enige discussie ontstaan over de kleur van de grote
vleugelpennen. De standaardeis geeft aan: volledig zwarte pennen. Dit is
echter niet juist: alle goudvinken blijken namelijk een kleine witte omzoming
aan de 4 of 5 grote pennen te hebben. De Technische Commissie heeft dit
bij een flink aantal vogels en op dia's vastgesteld.
Bij het schrijven van de standaardeisen is hier waarschijnlijk niet genoeg op
gelet zodat een aanpassing dan ook zeker op zijn plaats is. In de praktijk
blijkt echter dat de witte omzoming in verschillende gradaties voorkomt. Bij
enkele vogels is deze omzoming zo groot dat het echt storend werkt. Op de
laatst gehouden Technische dag waren vogels aanwezig waarbij de
aanwezige keurmeesters duidelijk de verschillende gradaties konden zien.
De afspraak die op deze dag ten aanzien van de keuringen is gemaakt is:
Wanneer een goudvink een goede houding aanneemt en de vleugels goed
gesloten zijn, moet de witte omzoming bijna niet te zien zijn. Is er wel een
duidelijk zichtbare witte zoom te zien dan zal dit als fout worden
aangemerkt en gestraft worden in de rubriek grondkleur en tekening. Dit
geldt uiteraard voor zowel de man als de pop.
Met deze aanpassing hoopt de Technische Commissie Europese
vogels/hybriden dat dit voor de kwekers en keurmeesters duidelijk is.

Namens de T.C.Cultuurvogels/hybriden, Bennie Horsting

Laatste kans om ringen te bestellen voor 2002
We moeten allemaal nog even wennen aan de gewijzigde procedures
voor het bestellen van ringen, maar op 1 mei sluit de mogelijkheid
om nog voor het kweekjaar 2002 ringen te bestellen.
Dat houdt in dat Uw bestelling uiterlijk op zaterdag 27 april in het
bezit van onze ringencommissaris Jan Middelkoop moet zijn om nog
voor levering van de ringen in aanmerking te komen.
Het bestel formulier hebben we op de achterzijde van ons clubblad
afgedrukt.
Mocht U toch zonder ringen (zijn) komen te zitten en deze van een
ander lid van onze vereniging hebben overgenomen dan wijzen we U
op de mogelijkheid om tot 1 juli van dit jaar deze ringen alleen voor
onze eigen onderlinge tentoonstelling als eigen kweek te laten
registreren.
U moet dan tijdig een opgave van welke ringen (ringmaat en
volgnummers) dit betreft vergezeld van een handtekening van beide
kwekers bij het bestuur (maar liefst bij de ringencommissaris)
indienen.
Ook hiervoor is een formulier in dit clubblad opgenomen.
Op dit formulier kunt U ook aangeven als U ringen van uw eigen
kweeknummer bij een andere erkende vogelbond bij de ANBvV als
eigen kweeknummer wilt laten registreren.
Aan deze registratie bij de Bond zijn € 3,40 kosten verbonden.
Leden, die zich al eerder voor deze registratie hebben aangemeld,
hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Wel moeten ook zij die
€ 3,40 jaarlijkse registratiekosten betalen.
In het april nummer van Vogelvreugd zijn de nieuwe bepalingen en
prijzen van de ringen ingaande het kweekseizoen 2003 opgenomen.
We raden met name de kwekers van europese cultuurvogels aan deze
nieuwe regelgeving goed te bestuderen. Bij vragen en onduidelijkheden kunt U altijd bij het bestuur terecht.

De Splendidparkiet
De soorten van de familie Neophema behoren
zonder twijfel tot de fraaiste en meest elegante Australische
parkieten, die zonder al te veel problemen
ook in een goed beplante gezelschapsvolière
kan worden gehouden.
Van alle Neophema-soorten is de
Splendidparkiet Neophema splendida niet
alleen de kleurrijkste maar ook de rustigste
vertegenwoordiger. Zij leven in licht
heuvelland in West Australië. Zij voeden zich
daar met de zaden van de verschillende
grassoorten en eucalyptusstruiken. Drinken
doet deze soort maar heel weinig: hij heeft zelfs een uitgesproken
hekel aan water. Ook vorst verdragen deze schitterende vogels
slecht.
Splendidparkieten broeden in de natuur in gaten van takken en
bomen op geringe hoogten en hebben veel kleinere nesten dan de
overige neophema-soorten. Meestal is het legsel drie eieren, zelden 4
of meer. De broedtijd valt in hun geboorte land in september en
oktober, in Nederland beginnen ze vaak ook al hartje winter met hun
nest.
Het verdient dan ook dringende aanbeveling om deze vogels alleen
in een vorstvrije ruimte te laten overwinteren om te voorkomen dat
ze aan legnood of longontsteking ten onder gaan.
Hoeveel de splendidparkieten niet meer zo extreem duur zijn als
enkele tientallen jaren geleden, ze zijn nog altijd zeldzamer en dus

kostbaarder dan bv hun nauwverwante soortgenoot de turquisine
parkiet.
Er zijn met de splendid de laatste jaren veel mutaties gekweekt,
waardoor er nog maar heel weinig echt zuivere wildkleur mannen en
poppen te koop zijn. Toch vind ik persoonlijk de wildkleur de
mooiste kleurslag. Het is echte rmoeilijk zuivere wildkleur poppen te
klopen. Bovendien lijken de poppen van de Turquisine parkiet en de
splendidparkiet sterk op elkaar, maar het turquise blauw aan kop- en
vleugels is veel lichter van kleur.
De wildkleur splendidman heeft een blauwe kop, een blauwe nek,
dat in donkerblauw overloopt bij de zwarte snavel, groene nek, borst
en rug, gele buik en staart onderdek. Het meestkenmerkende bij de
man is de rode plek op de borst, waarvan de grootte individueel sterk
afwijkt.
Jonge mannen laten zich na drie maanden al kennen omdat dan de
eerste rode veertjes op de borst zichtbaar worden.
Andere neophema-soorten, die veel in de Nederlandse volières
worden gehouden zijn:
De turquisine parkiet Neophema pulchella
De elegant parkiet
Neophema elegans
De blauwvleugelparkiet Neophema chrysostoma
De oranjebuikparkiet Neophema chrysogaster.
De rotsparkiet
Neophema petrophila is veel zeldzamer in de
West Europese volières.
De bourkes parkiet, Neophema bourkii, is niet zo zeldzaam, maar
wordt door diverse auteurs ingedeeld als Neopsephotus bourkii,
omdat er nog geen bastaarden met de andere soorten bekend zijn.

Voor U beschreven door: Henk Rens
Terug naar de beschrijving van de ideale Gloster. Waar de Corona
getooid moet zijn met een mooie kuif, wordt voor de Gloster Consort
een vogel verwacht met een goede brede kop. Omdat bij de Corona
een hoge gewelfde kuif op prijs gesteld wordt, moet de kweekpartner
natuurlijk ook een kop hebben die de basis kan zijn voor een
dergelijke kuif. een brede, goed afgeronde kop met een hoog
voorhoofd is ideaal. Het lichaam van de Gloster is vrij kort en breed.
Dat begint reeds bij de hals, die kort en dik is; die korte overgang
van kop naar lichaam is belangrijk om de gedrongen lichaamsvorm
te verkrijgen. De rug van de Gloster is breed en licht gewelfd. De
borst is breed en goed afgerond, de zachte rondingen moeten zich
uitstrekken over de flanken tot de onderbuik. De borst moet wel
afgerond zijn, maar mag niet te zwaar of hoekig zijn. het komt nogal
eens voor dat een Gloster te vet is, waardoor de vogel wel breed lijkt
maar ook te hoekig.
Niet alleen het lichaam van de Gloster moet kort zijn, maar de rest
van zijn lichaam ook. Zo zal hij korte snavel, poten en staart moeten
hebben. Het dijbeen mag bijna niet zichtbaar zijn. Het is erg
belangrijk hier op te letten bij het samenstellen van de kweekparen.
De lengte die voor de Gloster voorgeschreven staat is 11,5 cm. Maar
slecht zelden vinden we een vogel met die afmetingen. Vaker zal
men een kampioen zien van 13 cm. Maar toch zal altijd de kleinste
vogel een grotere kans hebben te winnen, mits hij ook inderdaad de
rest van punten voor de ideale Gloster laat zien.
Het is bij de Gloster ook belangrijk de jongen niet te beschadigen.
Vooral het uittrekken van staartpennen is erg nadelig voor het mooie
uiterlijk van de jongen Gloster. een nieuwe staartpen bij een jongen
vogel is altijd is langer, soms wel een halve centimeter. Dit is
natuurlijk funest voor de korte vorm van de Gloster. het is dan ook
raadzaam de meest belovende jonge Glosters tijdig af te zonderen,
opdat ze onbeschadigd op de wedstrijden kunnen komen.

met elkaar gekruist, waarschijnlijk zonder nu zelf precies te weten
welke soorten. Bij de eerste kruisingen zijn een kleine harzer en een
kleine Border betrokken geweest. De jongen hieruit werden gepaard
aan een kleine gekuifde Norwich, en het resultaat kennen we dan als
de Gloster. De vrouw die deze miniatuur cresten kweekte toonde
haar vogels voor het eerst op de nationale show van Engeland in
Crystal Palace in 1925.
De keurmeester die de kuifkanaries moest keuren was zo onder de
indruk van deze miniatuur Cresten dat hij onmiddellijk zijn
medejuryleden wist te winnen voor voor deze vogels. Ze werden dan
ook beoordeeld met een eerste en een tweede plaats. En met deze
gebeurtenis was de geboorte van de Gloster een feit.
De Gloster is een kleine gedrongen vogel, die in twee vormen
voorkomt, de kuif- en de gladkopvorm. De kuifvorm noemen we de
Gloster Corona, dit corona duidt op de vorm van de kuif, die er
inderdaad uit moet zien als een kroon. De kweekpartner voor de
corona is de consort, de gladkop. De kop van de corona is een
verzameling van veertjes, die samen een bloem vormen. Deze
veertjes groeien van een klein middelpunt die goed centraal op het
hoofd moet liggen. De kuifveren moeten zo lang mogelijk zijn. Dit
klinkt misschien wat vreemd, omdat de kuif bij een Gloster niet over
de ogen of snavel mag hangen. Maar als de kuifveren lang zijn
betekent dit dat de kuif mooi en gewelfd is. Juist door die hoge
gewelfde kuif ontstaat de gewenste kroonvorm. Helaas ziet men ook
nog vaak de kleine platte kuiven, dikwijls is een te harde bevedering
de mede oorzaak van een slecht kuifvorm. Vooral aan de achterzijde
kan een kuif slecht aansluiten met de lichaamsbevedering als de kuif
te plat is. Daarom zien we de laatste jaren ook steeds meer
bruinfactorige Glosters verschijnen. Die bruine kleur geeft de
bevedering een zachte zijdeachtige structuur. Helaas wordt meestal
het hele uiterlijk van een bruine Gloster wat makkelijk wat te smal,

zodat men altijd zorgvuldig de voor- en nadelen van het inkweken
van de bruifactor moet afwegen.

Roodoorbuulbuul Pycnonotus jocosus (Linnaeus)
De eerste Roodoorbuulbuuls kwamen reeds lang geleden naar
Europa. In 1857 waren ze al in Artis in Amsterdam, in 1865 ook in
Londen; sedertdien komen ze regelmatig en in grote aantallen in de
handel. Ze worden graag gehouden om hun zang, hun levendig
gedrag en omdat ze niet schuw zijn. In hun geboorteland, vooral in
India, is het een van de meest gehouden kooivogels. Tegenover
andere vogels zijn ze verdraagzaam, maar tegenover soortgenoten
agressief. Na gewenning zijn ze gemakkelijk te houden en sterk. De
vogels baden graag.
Bij de man zijn de bovenkop en de spitse naar bovengerichte kuif
zwart, verdere bovenzijde bruin. Slagpennen donkerbruin, evenals de
staart, punten van de veren zwartachtig, de 4 middelste veren hebben
een witte vlek aan de punt van de binnenvlag, bij de buitenste veren
zijn de punten van de buitenvlag wit. Oorstreek met mat glanzende
karmijnrode vlek, daaronder witte langwerpige vlek, die van onderen
door een zwarte band omzoomd is. Onderzijde wit, naar de flanken
toe meer bruinig, aan de zijkanten van de borst hebben ze een
donkerbruine dwarslopende band. Onderstaartdekveren rood. Oog :
bruin, snavel zwart, poten donker hoornkleurig.

De pop is kleiner dan de man, rug en onderstaartdekveren lichter
gekleurd, oorvlek kleiner. De jongen hebben een bruine bovenkop
zonder rode oorstreek.
De vogels leven aan de randen van oerwouden, parken, plantages,
tuinen en zelfs in dorpen. Ze leven in groepen en houden zich
meestal in dichte struiken en gebladerte op, komen zelden op de
grond. Wildvang komt meestal zwak in Europa aan, ze zijn schuw en
hebben behoefte aan warmte. In de begintijd fruit, verse
miereneieren, meelwormen en een goed universeelvoer geven, echter
niet te veel fruit, want dan eten ze geen universeelvoer. De vogels
onderbrengen in een kleine volière of grote kooi. Ze zijn goed
geschikt voor een kooi (minimaal 80 cm lang), takken als zitstokken
aanbrengen. Minstens 2 keer per dag vrij in de kamer laten
rondvliegen, met wat meelwormen in de kooi teruglokken. Het zijn
ideale vogels voor een gezelschapsvolière, waar ze het beste
paarsgewijze kunnen worden gehouden, niet meerdere exemplaren
van dezelfde soort tezamen houden (zie Algemeen). Gezonde vogels,
die goed in conditie zijn, kunnen in de buitenvolière worden
ondergebracht, waarin ze ook kunnen blijven, als er maar een
nachthok aanwezig is.

nest van berkenbast, droge grashalmen, bladeren, wortels en
kokosvezels, overwegend door de pop. Vaak ook maken ze het nest
in een kanarienestkastje of een broedkorfje. Het nest is een brede
nap, gemaakt van grassen, kleine wortels en bladeren. Broedtijd:
december- juli, 1 broedsel per jaar. Balts: met hangende vleugels,
gespreide staart en opgeheven kuif danst de man om de pop. Voor de
nestbouw jaagt de man fel achter het popje aan. Legsel: 2-4
roodachtig grijze eieren met zwarte, rode en purperkleurige vlekken.
Met broeden wordt bij het leggen van het voorlaatste ei begonnen.
Bij het broeden wordt de pop slechts af en toe door de man afgelost.
Broedtijd: 11 dagen.

LENGTE 20 cm.

MEDISCHE AANWIJZINGEN Als een nest lange tijd aan de zon is
blootgesteld, dan op het dak van de volière wat takken met bladeren
ter bescherming zetten, anders krijgen de jongen een zonnesteek

GELUID: Roep `pettigroe', de zang is wielewaalachtig, maar niet zo
afwisselend, ongeveer als volgt: `die - dio - dio - di - dio juu - juu juu - juu' of `de - diejuu, dejuu',het is aangenaam en goed klinkend.
VOEDING: Universeelvoer vermengd met wat fijn gesneden
runderhart, bessen, stukjes fruit en gedroogde miereneitjes, verder
verse miereneieren, kleine rupsen, wormen en meelwormen.
KWEEK Reeds meermalen gelukt, zowel in een grote kooi als in een
volière, het beste is een paartje alleen te houden. Het nest maken ze
in struiken, op begroeide veranda's en tegen de wanden van hutten.
Vaak maken ze tussen stevige takken van struiken een vrijstaand

Opfokvoer: verse miereneitjes, pissebedden, sprinkhanen,
muggenlarven en meelwormen. Beslissend voor een goed
kweekresultaat is de mogelijkheid om de vogels een grote
hoeveelheid afwisselend levend voedsel te geven. man en pop
voeren. De jongen verlaten na 11-12 dagen het nest en kunnen dan
nauwelijks vliegen; ze worden dan nog lange tijd gevoerd, pas vanaf
de 20e dag eten ze zelfstandig. Niet v66r ze 35 dagen oud zijn van de
ouders scheiden.

Ook deze vogel is onze website beschreven door H. Rens

De Gloster
De Gloster is de meest
gehouden postuurkanarie in
Nederland. In zijn
geboorteland Engeland moet
de Gloster nog genoegen
nemen met een tweede plaats
in aantallen op de
tentoonstellingen, daar is de
Border altijd nog de meest
gehouden vogel.
Dat dit ras bij ons zo
populair is dankt hij aan het
feit dat het geen moeilijke
vogel is om mee te kweken.maar dat is een kant van de medaille. De
andere geldt dan voor de wedstrijden; in dat opzicht is de Gloster
heus nog niet zo makkelijk. In de eerste plaats is het beslist niet zo
eenvoudig Glosters te kweken die volledig beantwoorden aan de
standaardbeschrijving en ten tweede is de concurrentie op de
wedstrijden ook erg groot. Juist door die grote inzendingen van
Glosters op tentoonstellingen is de kans om met deze vogels prijzen
te behalen maar klein. Toch is het zo dat deze kleine beatle (zoals hij
ook wel genoemd werd) door bijna elke postuurliefhebber wel
gekweekt word of werd. Op de onderlinge tentoonstellingen ziet men
in de klasse van de postuurkanaries vaak dat meer dan de helft
Glosters zijn. Toch is de Gloster nog maar een jong ras onder de
postuurkanaries.
De Gloster vond zijn oorsprong in Cheltenham in het Engelse
graafschap Gloucester. daar had een Engelse dame een aantal vogels

