In memorium

J.G. Sielhorst
Ook deze zomer werden we opgeschrikt door het verlies van een van
onze leden. De heer J.G. Sielhorst overleed op 75 jarige leeftijd.
De infecties, die het gevolg waren van een uit de hand gelopen
darmontsteking, werden hem op 15 augustus fataal.
De heer Sielhorst hield al heel lang vogels en was tijdens de tentoonstelling van 1991 weer lid van onze vereniging geworden.
Hij kweekte niet alleen kleurkanaries maar ook tropische vogels en
werd bij de tropen een aantal malen kampioen met zijn grasvinken.
Afgelopen jaar werd hij zelfs kampioen bij de tropische vogels op
het gewest 2 in Amsterdam.
Co Sielhorst was altijd bereid om te helpen, als we het hem vroegen,
want hij stelde zich altijd bescheiden op. Hij hielp altijd met het
opbouwen van de show en sprong in als op het laatste moment een
van de voordragers bij de keuring verhinderd was.
De afgelopen jaren stelde hij een kleine voliere met tropische vogels
op ter opluistering van onze show. Zijn vrouw stelde ook een aantal
schilderij ter opluistering beschikbaar.
Op 20 augustus hebben wij afscheid van zijn lichaam genomen,
maar pas echt weg is iemand als we niet meer aan hem denken.
Co Sielhorst is een man, die nog lang in onze herinnering voort zal
leven.
Op 19 september zal hij zowel in de gewestelijke vergadering als in
onze eigen ledenbijeenkomst worden herdacht.
Wij verzoeken U daarom stipt op tijd te komen.
Het bestuur.

Nieuwe ringenregeling.
Voor beschermde inheemse en uitheemse vogelsoorten.
Deze regeling is op 1 april 2002 ingegaan.
Dat betekent, dat u goed in de gaten moet houden, met wat
voor vogels u denkt te gaan kweken.
Voor welke vogels, geldt deze regeling.
Verderop in dit clubblad, heb ik twee lijsten gezet met de
meest gekweekte vogels en ringmaten van de inheemse en
uitheemse vogelsoorten.
Bedenk wel, dat de officiële lijst veel langer is.
Wilt u die lijst inkijken, neem dan contact op met de
ringencommissaris.
Bezitters van internet kunnen de volledige lijst daar
vandaan downloaden. www.anbvv.myweb.nl
Om de ringen voor deze soorten te bestellen, moet u het
speciale ringenbestelformulier gebruiken.
Hiervoor verwijs ik u naar het Aprilnummer van
Vogelvreugd daar vindt u het bestelformulier en de
bepalingen over deze nieuwe regeling.
Heeft u vragen:
Jan Middelkoop
Tel:0345-516997

Wettelijk voorgeschreven ringmaten
voor de meest voorkomende europese cultuurvogels
Nederlandse naam
Appelvink
Baardmannetje
Barmsijs groot
Barmsijs klein
Blauwborst
Blauwe vink
Bonte tapuit
Bonte vliegenvanger
Bruinkeelortolaan
Cirlgors
Citroenkwikstaart
Europese kanarie
Fitis
Fluiter
Frater
Geelgors
Gele kwikstaart
Goudvink groot
Goudvink klein
Grasmus
Graspieper
Grauwe vliegenvanger
Grijze gors
Groenling
Grote gele kwikstaart
Grote kruisbek
Haakbek
Heggemus
Huismus
IJsgors
Keep
Kneu
Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel
Kruisbek
Kuifmees
Matkopmees
Merel
Nachtegaal
Ortolaan
Pestvogel

Wetenschappelijke naam Maximale ringmaat
in mm
Coccothraustes coccothraustes
3,4
Biamicus
2,7
Carduelis flammea (groot)
2,7
Carduelis flammea (klein)
2,5
Luscinia svecica
2,5
Fringilla reydea
3,2
Oenanthe pleschanka
3,2
Ficedula hypoleuca
2,3
Emberiza caesia
2,8
Emberiza cirlus
2,8
Motacilla citreola
2,5
Serinus serinus
2,3
Phylloscopus trochilus
2,0
Phylloscopus sibilatrix
2,0
Carduelis flavrirostris
2,5
Emberiza citrinella
2,9
Motacilla flava
2,5
Pyrrhula pyrrhula (groot)
3,0
Pyrrhula pyrrhula (klein)
2,7
Sylvia communis
2,5
Anthus pratensis
2,5
Muccicapa striata
2,3
Emberiza cia
2,9
Carduelis chloris
3,0
Motacilla cinerea
2,7
Loxia pytyopsittacus
4,0
Pinicola enucleator
3,5
Prunella modularis
2,5
Passer domesticus
3,1
Calcarius lapponicus
2,9
Fringilla montifringilla
2,7
Carduelis cannabina
2,5
Farus major
2,8
Turdus illacus
4,0
Turdus pilarus
4,5
Loxia curvirostra
3,5
Parus cristatus
2,5
Parus montanus
2,5
Turdus merula
4,5
Luscinia megarhynchos
2,7
Emberiza hortulana
2,8
Bombycilla garrulus
3,8

Wettelijk voorgeschreven ringmaten
voor de meest voorkomende europese cultuurvogels
(vervolg)
Nederlandse naam

Pimpelmees
Putter groot
Putter klein
Rietgors
Ringmus
Roodborst
Roodmus
Rotsmus
Schotse kruisbek
Sijs
Sneeuwgors
Sneeuwvink
Spreeuw
Staartmees
Tapuit
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Veldleeuwerik
Vink
Wilgengors
Winterkoning
Witbandkruisbek
Witstuitbarmsijs
Witte kwikstaart
Woestijnvink
Zanglijster
Zomertortel
Zwarte mees
Zwartkop
Zwartkopgors

Wetenschappelijke naam Maximale ringmaat
in mm
Parus caruleus
Carduelis carduelis (groot)
Carduelis carduelis (klein)
Emberiza schoenicius
Passer montanus
Erithacus rubecula
Carpodacus erythrinus
Petronia petronia
Loxia scotica
Carduelis spinus
Plectrophenax nivalis
Montifringilla nivalis
Sturnus vulgaris
Aegithalos
Oenanthe oenanthe
Phylloscopus collybita
Sylvia borin
Alauda arvensis
Fringilla coelebs
Embiriza aureola
Troglodytes troglodythes
Loxia leucoptera
Carduelis hornemanni
Motacilla alba
Rhodopechys githaginea
Turdus philomelos
Streptopelia turtur
Parus Ater
Sylvia atricapilla
Emaberiza melanocephla

2,8
2,7
2,5
2,7
2,7
2,5
2,9
3,2
3,5
2,5
3,3
3,3
4,5
2,3
2,9
2,0
2,5
3,4
2,7
2,8
2,4
4,0
2,5
2,8
2,7
4,0
6,0
2,5
2,5
2,9

Wettelijk voorgeschreven ringmaten
voor de meest gekweekte, beschermde, uitheemse soorten
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Maximale ringmaat
in mm

Attwaters prairiehoen
Tympanuchus cupido attwateri
Australische nachtpapegaai Geopsittacus occidentalis
Balispreeuw
Leucopsar rothschildi
Bannerman´s toerako
Tauraco bannermani
Blaauwkeelara
Ara glaucogularis
Blauwkeelconue
Pyrrhura cruentata
Blauwknobbelhokko
Crax alberti
Blauwkroonlori
Vini australis
Bonte amazone
Amazona versicolor
Bronsstaartheremietkolibrie Ramphodon dorhnii
Buffonsnara
Ara ambigua
Coxens
Dubbeloogvijgpapegaai
Cyclopsitta diophthalma
Cubaanseamazone
Amazona leucocephala leucocephala
Diadeemlori
Eos histrio histrio
Dikbekparkiet
Rhynchopsitta pachyrhyncha
Dubbelhoornige neushoornvog el
Buceros bicornis
Geelorrparkiet
Ognorhynchus icterotis
Geelvleugelamazone
Amazona barbadensis
Geelvleugelara
Ara macao
Geelvoorhoofdkakariki
Cyanoramophus auriceps
Gehelmde neushoornvogel
Buceros vigil
Goffinikaketoe
Cacatua goffini
Goudparkiet
Aratinga guarouba
Goudschouderparkiet
Psephotus chrysopterygius
Grenadaloopduif
Leptotila wellsi
Grijsnekkaalkopkraai
Picathartes oreas
Groenwang amazone
Amazona viridigenalis
Grondpapegaai
Pezoporus wallicus
Gurney´s pitta
Pitta gurney
Halsbandcotinga
Cotinga maculata
Helmhoningeter
Lichenostomus melanops cassidix
Himalaya jaarvogel
Aceros nipalensis
Himalayapatrijs
Ophrysia superciliosa
Hoornparkiet
Eunymphicus cornutus
Hyacintara
Anodorhynchus hyacinthinus
Illigers ara
Ara maracana
Kappaparkiet
Psephotus dissimillis
Keizeramazone
Amazona imperialis

4,5
6,0

6,0

11,0

7,0

10,0
14,0
5,4
10,0
5,0
7,0
10,0

5,4
14,0

Wettelijk voorgeschreven ringmaten

Wettelijk voorgeschreven ringmaten

voor de meest gekweekte, beschermde, uitheemse soorten

voor de meest gekweekte, beschermde, uitheemse soorten

Nederlandse naam

(vervolg)
Wetenschappelijke naam

Keizerspecht
Kleine jaarvogel
Kluizenaars stuithoen
Kochs pitta
Konings amazone
Kuhlls lori
Lears ara
Lord Howeral
Manenduif
Mauritiuspapegaai
Mindoro muskaatduif
Molukken kaketoe
Norfolk eilandkakariki
Oranjebuikparkiet
Palmkaketoe
Paradijsparkiet
Philippijnse kaketoe
Portoricaanse amazone
Quetzal
Rodriguez struikzanger
Roodbril amazone
Roodkappapegaai
Roodkeel amazone
Roodkruin amazone
Roodstaart amazone
Roodwang ara
Roodsnavelhokko
Saffraantroepiaal
Savannahgors
Soldaten ara
Spix´s ara
Stephen´s lori
Tahiti lori
Taigagaai
Tucuman amazone
Wespendief
Wijnkleurige amazone
Witbuikspecht
Witkeel brilvogel

Campephilus imperialis
Aceros subruficollis
Tinamus solitarius
Pitta kochi
Amazona guildingii
Vini kuhlii
Anodorhynchus leari
Gallirallus sylvestris
Caloenas nicobarica
Psittacula echo
Ducula mindorensis
Cacatua moluccensis
Cyanoramophus cookii
Neophema chrysogaster
Probosciper aterrimus
Psephotus pulcherrimus
Cacatua haematuropygia
Amazona vittata
Pharomachrus mocinno
Bebrornis rodericanus
Amazona pretrei
Pionopsitta pileata
Amazona arausiaca
Amazona rhodocorrytha
Amazona brasiliensis
Ara rubrogenys
Crax blumenbachii
Agelaius flavus
Passerculus sandwichensis
Ara militaris
Cyanopsitta spixii
Vini stepheni
Vini peruviana
Perisoreus infaustus infaustus
Amazona tucumana
Permis api vorus
Amazona vinacea
Dryocopus javensis richardsi
Zosterops albogularis

Maximale ringmaat
in mm

Nederlandse naam
Witnekkaalkopkraai
Witvleugelgoean
Zeegroene hyacintara
Zwartpurperencotinga

10,0
14,0
4,0

11,0

12,0

6,5
10,5
12,5
10,0
2,0

(vervolg)
Wetenschappelijke naam

Maximale ringmaat
in mm

Picathartes gymnocephalus
Penelope albipennis
Anodorhynchus glaucus
Xipholena atropurpurea
Claravis godefrida
Rhynchopsitta terrisi

Als geen ringmaat is vermeld geldt dat het formaat zodanig moet zijn dat de ring, nadat
deze in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht niet kan worden verwijderd
wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt.

TEUGELASTRILDE - Estrilda rhodopyga
Dat niet alleen mensen verhuizen maar ook
ringen blijkt wel uit het volgende.
Jan den Braber kweeknr. 1670 voor Danny den Braber 2,5 mm
ringnr.2,8,9,13,18,19,20 en 24
2.9mm ringnrs. 12,40,42 en 45
Jan den Braber kweeknr. 1670 voor Joël den Braber
Ringnr. 2,5mm 1.10,12,17,21 en 23
Ringnr. 2.9mm 38,43,46,47 en 49
Jaap v. Driel kweeknr.8402 voor Marco v. Driel
2,7 mm ringnrs. 1 t/m 25
4,5 mm ringnrs. 1 t/m 4
Peter Meijer kweeknr.721 voor Rianne:
2,5mm ringnrs.1,3,9,17,37 t/m 41
Jan Pieters kweeknr.2777 voor Peter Meijer
4,0 mm ringnrs. 13 t/m 25
Henk Rens kweeknr. B698 voor Jef Willemsen
2,5mm ringnrs. 1t/m 8
Henk Rens kweeknr. 1706 voor Marco van Driel 2,7 mm
Ringnrs. 21 t/m 25
Arry Stijlaart kweeknr.6022 voor Jeffery Stijlaart
2,9 ringnrs. 1 t/m 8
Harry Hommelberg kweeknr. 1821 voor Bart Hommelberg 2,5mm ringnrs.1
t/m 10 2.9 mm ringnrs.50 t/m 60
Peter Winkel kweeknr. 1751 voor Henk Rens 3,2 mm ringnrs.21 t/m 25
Frans Stap kweeknr.2266 voor Wesley Blom 4,5 mm ringnrs. 5,6,13 en 16
Jan Middelkoop

Sinds kort ben ik in het bezit van een nieuw koppeltje
“Afrikaantjes” de teugel astrilde. De Teugelastrilde is een
aantrekkelijk en beweeglijk vogeltje van ongeveer 11 cm. In kleur
en gedrag lijkt het veel op het bekendere Napoleonnetje, waarmee
het nauw verwant is. Het voortdurend geroep tijdens hun drukke
bezigheden maakt medebewoners tamelijk onrustig. In een volière
zult u daar minder last van hebben dan in kleine vluchtjes.
De bovenzijde is bruin, met een matte golftekening. De onderzijde
is geelachtig bruin met een zwakke golftekening aan de borst en aan
de flanken, met soms een enigszins roodzweem. De stuit en boven
staart veren zijn karmijn rood. De rode zoom van de grote
vleugeldekveren vormen een rood bandje en ook de binnenste

armpennen zijn rood omzoomd. De naam is ontleend aan de rode
teugel, die tot achter het oog door loopt. Bij het mannetje loopt de
teugel verder door dan bij het popje. De snavel is zwart met rode
snijkanten.
Het nest wordt gebouwd uit grashalmen en allerlei plantaardige
vezels. Ze bouwen veelal vrijstaand, maar soms ook halfopen
nestkastjes vlak bij de grond. Het nest is in een paar dagen klaar. Ze
gebruiken ook soms kan en klare nesten van andere astrildes, zoals
het Oranjekaakje Het popje legt 4-6 eitjes dat afwisselend door
man en pop worden bebroed. De jongen komen na 12 dagen uit en
worden dan om de 2 uur gevoed met vele kleine zaden en insecten,
die dan ook in ruime voorrad aanwezig moeten zijn. Mierenpoppen,
geweekte meelwormen en buffalowormpjes. Ook ontkiemende
zaden kunnen dagelijks worden aangeboden. In de volière zullen
ondanks het aanbod de vogels zelf blijven jagen naar kleine
insecten, zoals rupsjes en bladluizen.
Kort voor het uitvliegen, na 16-17 dagen, gaan de jonge vogels
volgens Eychmuller bijna helemaal over op zaden. 5 dagen na het
uitvliegen beginnen ze zelf voedsel op te nemen en 30 dagen na hun
geboorte zijn ze zelfstandig. De jonge vogels zijn grijsbruin, zonder
enige golftekening, de snavel is geheel zwart en van de teugel is
alleen de donkere aanduiding te zien.
Land van herkomst: Oost Afrika, Ze wonen in de droge
boomsteppen en graslanden. De nominaatvorm komt in de Soedan,
Eritrea en Ethiopië voor. De ondersoort E.r. centralis, die lichter
van tint is, meer zuidelijker.
Henk Rens

Dit jubileumjaar willen we voor ons tiental jeugdleden ook op zaterdagmorgen via
speciaal op hen toegesneden lesmateriaal een korte cursus geven om hun kennis van
de vogels, hun verzorging, de kweek, de kleuren en de bijbehorende
erfelijkheidsregels te verbreden en te verdiepen. Doel is hen een betere achtergrond
kennis te geven en hen in staat te stellen zelf een goed oordeel over de eigen vogels
en die van de overige leden te kunnen vormen.
De cursus zal worden afgesloten met een gezamenlijk bezoek aan de grote landelijke
vogelshows in Zutphen en Apeldoorn.
De cursus zal in Culemborg worden gegeven door keurmeesters van de Algemene
Bond van Vogelhouders en door bestuursleden van onze vereniging.
Start inschrijving
Sluiting inschrijving
Start cursus
Cursusdata
Lesrooster
Datum
28-9
12-10
26-10
9-11
23-11
7-12
4-1
18-1

: 12 september
: 20 september
: 28 september
: 28-9, 12-10, 26-10, 9-11, 23-11, 7-12 van 9 tot 11.30 uur

Onderwerp
Tropische vogels
Kleurkanaries
Postuurkanaries
Parkieten
Bondsorganisatie
Vogelziekten en Erfelijkheid
Zangkanaries
Duiven en kwartels

Zutphen
Apeldoorn

Bestuur
Bestuur

Jeugdleden van andere verenigingen zijn tegen een geringe vergoeding welkom
Jullie kunnen je voor meer informatie terecht bij Henk Rens. Bij hem kan je je ook
aanmelden. Zijn telefoonnummer is 0345-518326

Lazarus

Op 19 september beginnen we weer met onze ledenbijeenkomsten.
Gast die avond is Frans Kreijveld uit Eindhoven, die ons aan de hand
van dia’s mee zal nemen door de vogelpracht van Australie.
Australie heeft al sinds de jaren zestig de export van vogels voor
onze hobby gestopt. Dat betekent dat we voor deze prachtige vogels
aangewezen zijn op onze eigen kweek. Dat is heel goed gelukt.
We zien ook dat bij deze vogels in gevangenschap, waarvan hele
stammen zeer nauw aan elkaar verwant zijn, verschillende
kleurmutaties zijn opgetreden.
In de pauze is het mogelijk om weer ringen te bestellen. Let u op de
uitgebreide berichtgeving van onze ringencommissaris Jan
Middelkoop in dit blad.
Ook is het mogelijk voor duiven en kwartels entstof te bestellen
tegen de pseudo-vogelpest. Deze entstof zal rond 1 oktober kunnen
worden afgeleverd.
Uiteraard zullen we deze avond stilstaan bij het recente overlijden
van Co Sielhorst.
Wij vragen u dan ook met klem om 20.00 uur aanwezig te willen
zijn.
Ook niet-leden zijn natuurlijk welkom
Het bestuur

U kent allemaal wel het verhaal van Lazarus, de man die uit de dood
werd opgewekt.
Op een morgen betrad ik mijn vogelhok en zag dat de kleinste van
mijn kanaries van ongeveer 5 dagen oud uit het nest was “gelazerd”
en voor dood in de zandla lag. Nu heb ik in alle jaren dat ik vogels
houd geleerd dat je deze jongen niet te snel af mag schrijven. Ik heb
een tijdje de vogel in mijn handen gehouden en zachtjes op het
beestje geblazen.
Na een poosje kwam er weer wat leven in het lijfje en na nog eens
vijf minuten heb ik het beestje tussen zijn broertjes en zusje in het
warme nest gelegd. Tot mijn verrassing leefde het vogeltje ’s avonds
nog steeds en is inmiddels uitgegroeid tot een mooi Duits Kuifje.
Het vogeltje is duidelijk herkenbaar van zijn nestgenoten omdat het
de enige kanarie is zonder ring. Het is ook de enige vogel in mijn
hok met een eigen naam: Lazarus.
Laat de moraal van dit verhaal zijn dat we niet te snel jonge vogels
die we voor dood buiten het nest vinden afschrijven.
Met een klein beetje geluk en geduld is zo’n beestje soms nog te
redden.
Henk Rens

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van gesloten pootringen voor gefokte vogels, behorende tot
beschermde inheemse soorten, en gefokte vogels, behorende tot
beschermde uitheemse soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening.
Ondergetekende,
naam: ..................................................................

voorletters: ............................

adres: ..................................................................
postcode: ............. woonplaats: .................................................
kweeknummer (eventueel): .......................
verzoekt hierbij om toezending van de volgende ringen:
aantal:

binnendiameter in mm:

bestemd voor:
(wetenschappelijke naam)

vervaardigd van:

..........

................ mm

…………………………………….

geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

..........

................ mm

…………………………………….

geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

..........

................ mm

…………………………………….

geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

..........

................ mm

…………………………………….

geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

..........

................ mm

……………………………………

geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

..........

................ mm

……………………………………

geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

..........

................ mm

……………………………………

geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

..........

................ mm

……………………………………

geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

..........

................ mm

…………………………………….

geanodiseerd metaal/kunststof/roestvrij staal*

en verklaart hierbij:
• dat de gesloten pootringen uitsluitend worden aangebracht op in Nederland in gevangenschap geboren
en gefokte vogels;
• dat de in Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels worden gehouden en van de bestelde
gesloten pootringen worden voorzien op het navolgende adres:
..............................................................................................................................................................;
• dat hij/zij geen bestelde gesloten pootringen zal afgeven of verkopen aan derden;
• dat hij/zij geen door andere organisaties of instanties in Nederland of in het buitenland verstrekte ringen
in zijn/haar bezit heeft of zal aanschaffen en
• dat hij/zij geen van de in zijn/haar bezit zijnde gefokte vogels met andere dan gesloten pootringen als
voorgeschreven in de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens zal
voorzien.
plaats: ………………………………….
datum: ………………………………..
…………………………………………..
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

handtekening:

